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Samenvatting 
Dit verslag is geschreven naar aanleiding van een opdracht die MediTop BV 
aangeboden heeft. MediTop is een bedrijf dat behandelsystemen voor de 
specialismen KNO, Gynaecologie en Oogheelkunde ontwikkelt, produceert en 
installeert. De voorhoofdslampen die MediTop bij de behandelsystemen aanbiedt, 
maken gebruik van een externe lichtbron die via een glasvezelkabel is verbonden 
met een hoofdunit. In de praktijk is gebleken dat er, vooral onder KNO-artsen, 
behoefte is aan een draadloos alternatief. Het doel van de opdracht is dus het 
ontwerpen van een draadloze voorhoofdslamp voor medisch specialisten.  
 
Om de voorhoofdslamp te ontwikkelen, worden eerst verschillende onderzoeken 
uitgevoerd om de wensen van de gebruikers en de mogelijkheden voor het 
ontwerp helder te krijgen. Het eerste onderzoek is een gebruiksonderzoek. 
Hiervoor zijn verschillende KNO-artsen ondervraagd over het gebruik van hun 
hoofdlamp. Hieruit is naar voren gekomen dat de hoofdlamp gemakkelijk op het 
hoofd geplaatst moet kunnen worden en ongeveer 200 minuten per dag brandt. 
Daarnaast is er een marktonderzoek en octrooianalyse naar hoofdlampen gedaan, 
hieruit is een beeld ontstaan van welke soorten lampen er zijn en wat deze kunnen. 
Ook zijn er een aantal aandachtspunten naar voren gekomen met betrekking tot de 
specificaties van de nieuw te ontwerpen hoofdlamp (indicatie van de benodigde 
lichtsterkte, het belang van de kleur van het licht, diameter lichtbundel en het 
gebruikelijke gewicht). Tenslotte is er een productfunctieanalyse uitgevoerd, zodat 
er rekening gehouden wordt met alle aspecten van het gebruik.  
 
De resultaten van de onderzoeken zijn verwerkt in het programma van eisen (PVE). 
In het PVE zijn eisen opgenomen op de volgende gebieden: kosten, verpakking, 
hoofdunit, verlichting en energie. 
 
Met het PVE in het achterhoofd is begonnen aan het ontwikkelen van concepten. 
Als hulpmiddel is hierbij een morfologisch schema gebruikt, dat een overzicht bevat 
van verschillende manieren waarop functies vervuld kunnen worden. Om dit 
overzicht compleet te krijgen zijn verschillende octrooien bekeken die betrekking 
hebben op draadloze energieoverdracht. Het morfologisch schema heeft drie 
concepten opgeleverd. Hierbij is onder andere aandacht besteed aan de benodigde 
inkooponderdelen, de produceerbaarheid en de kosten. De conceptkeuze is voor 
een deel bepaald door te kijken of de concepten aan het programma van eisen 

voldoen. De concepten scoren niet duidelijk beter of slechter bij de beoordeling op 
het programma van eisen. Overleg met Gé van Breukelen (bedrijfsbegeleider/hoofd 
R&D) en Marco Oppelaar (Elektrotechnisch ontwikkelaar) moet de doorslag geven 
in de conceptkeuze. Naar aanleiding van de gesprekken komen uit de drie 
concepten de sterke en zwakke punten naar voren. De goede punten van de 
verschillende concepten zijn gecombineerd tot een uiteindelijk concept.  
 
Het uiteindelijke concept bestaat uit een lamp die op het hoofd wordt gedragen 
door middel van een band rondom het hoofd. De band is verstelbaar, zodat de 
gebruikers de diameter af kunnen stemmen op hun hoofdomtrek. Daarnaast is er 
ook een versie met een extra band over het hoofd, ook deze is verstelbaar. De 
band kan met één hand op het hoofd geplaatst worden en ook met één hand weer 
afgezet worden. Na het afzetten wordt de lamp op de lader opgehangen. Op de 
plaatsen waar de banden het hoofd raken, zijn comfortzones aangebracht. Deze 
zorgen voor een verbeterde drukverdeling en een oppervlak dat de huid niet 
irriteert. Voor de verlichting is gekozen voor een LED. De diameter van de 
lichtbundel wordt geregeld door twee lenzen. Er is in verband met 
gewichtsbesparing gekozen voor een zo licht mogelijke batterij. De batterij kan in 
volledig opgeladen toestand de lamp gedurende 40 minuten van energie voorzien. 
Dit is niet genoeg voor een hele dag gebruik, zoals dat in het gebruiksonderzoek 
naar voren is gekomen. De lamp kan wel de hele dag gebruikt worden wanneer er 
tussen de gebruiksperiodes opgeladen wordt. Om er voor te zorgen dat de 
hoofdlamp gemakkelijk in de oplader te plaatsen is, wordt er opgeladen via inductie. 
Er zijn twee verschillende versies van de oplader die wat betreft vorm van elkaar 
verschillen, maar qua werking identiek zijn. Er zal een tafelversie komen, die los 
verkocht kan worden. De andere versie is bedoeld om bij een unit te verkopen, 
zodat deze direct ingebouwd kan worden.  
 
Er is onderzocht welke inkooponderdelen geschikt zijn en welke onderdelen op 
maat gemaakt moeten worden. Van de maatwerk onderdelen is vastgesteld hoe  
deze geproduceerd kunnen worden, welk materiaal geschikt is en wat de maten 
zijn. Volgens deze afmetingen is een zichtmodel gemaakt.  
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Voorwoord 
De aanleiding voor het schrijven van dit verslag is de Bachelor eindopdracht die 
uitgevoerd is bij MediTop. De opdracht bestaat uit het ontwerpen van een 
draadloze voorhoofdslamp voor medisch specialisten in het algemeen en KNO-
artsen in het bijzonder. 
 
Het is alleen mogelijk geweest deze opdracht uit te voeren met de hulp en 
enthousiasme van verschillende mensen, die wil ik bij deze graag bedanken. 
 
Ten eerste de bedrijfsbegeleider Gé van Breukelen voor het beschikbaar stellen van 
een werkplek en al het benodigde materiaal. Daarnaast wil ik alle medewerkers van 
Meditop bedanken voor de gezelligheid en hulp die ze geboden hebben, met name 
Marco Oppelaar voor het beantwoorden van al mijn vragen over elektronica, Joop 
Ossendrijver voor alle moeite die hij heeft gedaan om de juiste onderdelen te 
krijgen en Anja Frake voor de handige tips wanneer ik even vast zat. 
 
Ook wil ik de medewerkers van de werkplaats bedanken voor alle hulp en geduld 
bij het maken van het zichtmodel. 
 
Tenslotte Edsko Hekman bedanken, die mij namens de universiteit begeleid heeft 
tijdens het uitvoeren van deze opdracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inleiding 
In het kader van de Bachelor eindopdracht is er bij MediTop een opdracht 
uitgevoerd. MediTop maakt behandelsystemen en inrichtingen voor 
behandelkamers voor medisch specialisten. Er worden ook voorhoofdslampen 
aangeboden, deze zijn via een glasvezelkabel verbonden met een externe lichtbron. 
Uit de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan een draadloos systeem. Het doel 
van deze opdracht is het ontwerpen van een draadloos alternatief voor het 
fiberoptische systeem. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitwerking van deze opdracht. Het 
beslaat het ontwerptraject vanaf het gebruiksonderzoek tot het vervaardigen van 
een prototype. Hierbij staan de keuzes die gemaakt worden om tot het 
eindontwerp te komen centraal. Eerst worden verschillende onderzoeken 
beschreven om de wensen van de gebruikers en de mogelijkheden voor het 
ontwerp helder te krijgen. Te beginnen met een gebruiksonderzoek waarvoor 
verschillende KNO-artsen ondervraagd zijn over het gebruik van hun hoofdlamp. 
Daarnaast wordt er een marktonderzoek en octrooianalyse naar hoofdlampen 
gedaan. Tenslotte wordt er een productfunctieanalyse gedaan, zodat er rekening 
gehouden wordt met alle aspecten van het product. De resultaten van deze 
onderzoeken worden gebruikt om een programma van eisen (PVE) op te stellen, 
dat als uitgangspunt kan dienen voor het ontwerp. Daarna worden drie concepten 
gemaakt, op basis van een morfologisch schema. Deze concepten worden 
beoordeeld met behulp van het PVE en gesprekken binnen het bedrijf, waarna een 
definitief concept opgesteld wordt. Dit concept wordt gedetailleerd uitgewerkt, 
waarbij aandacht uitgaat naar onder andere productiemethodes, materialen en 
kosten. Tenslotte wordt er een zichtmodel van de voorhoofdslamp gemaakt.  
 
Het ontwerptraject is voor dit verslag opgedeeld in de volgende hoofdstukken: 
Voorfase, Concepten, Detaillering en Prototype. Waarbij in voorfase de 
verschillende onderzoeken en het PVE kort worden omschreven, bij Concepten de 
conceptontwikkeling en -keuze aan bod komen, in Detaillering de uitwerking per 
onderdeel is opgenomen en tenslotte de realisatie van het zichtmodel in Prototype 
weergegeven is. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding. 
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1 Voorfase 
Voorafgaand aan het maken van concepten, moet een beeld gevormd worden van 
de huidige markt, het gebruik, de wensen van de gebruikers en de wensen van de 
opdrachtgever. Dit wordt gedaan door drie onderzoeken uit te voeren: 
gebruiksonderzoek, marktanalyse en productfunctieanalyse en daarnaast 
gesprekken te voeren met de opdrachtgever. Dit alles resulteert in een PVE. 
 

1.1 Gebruiksonderzoek 
Om een beeld te krijgen van hoe men met de huidige hoofdlampen omgaat, is er 
een enquête gehouden onder KNO artsen. In dit hoofdstuk worden kort de 
conclusies besproken, een uitgebreide beschrijving van het onderzoek is te vinden 
in bijlage A. 

Aantal gebruikers hoofdlamp 
Het komt vaak voor dat meerdere mensen een hoofdlamp delen, dit betekent dat 
het instellen snel en eenvoudig moet kunnen gebeuren.  

Op- en afzetten  
De lamp wordt tot 60 keer per dag op- en afgezet. De lamp moet dus gemakkelijk 
en snel op het hoofd te plaatsen zijn en er ook weer zonder moeite en ongemak 
vanaf kunnen. Het materiaal en de vorm van de lamp moeten berekend zijn op het 
herhaaldelijk op- en afzetten. 

Brandtijd 
Bij gebruik van de hoofdlamp moet er rekening mee gehouden worden dat 
gedurende een werkdag van acht uur ieder uur acht onderzoeken plaatsvinden, 
waarbij de lamp gemiddeld per onderzoek drie minuten aan staat. Eén keer per dag 
is er een uitschieter naar maximaal tien minuten aaneensluitend branden. Dit komt 
neer op ongeveer 200 minuten brandtijd per dag. 
 
 
 

1.2 Marktanalyse 
Om een beeld te krijgen van welke lampen er al op de markt zijn, wordt er gezocht 
naar vergelijkbare producten. Er zijn producten gevonden in vier verschillende 
categorieën: medische hoofdlampen met draad, draadloze medische hoofdlampen, 
niet-medische draadloze hoofdlampen en andere compacte medische verlichting. 
Per soort wordt een korte omschrijving gegeven. Een uitgebreide marktanalyse, 
afbeeldingen en gedetailleerde specificaties van de lampen zijn weergegeven in 
bijlagen B1, B2 en B3. Er zijn naast deze marktanalyse ook meerdere octrooien 
bekeken, een beschrijving hiervan staat in bijlage C. 

Medische hoofdlampen met draad 
Deze categorie bestaat uit fiberoptische hoofdlampen en lampen die met een snoer 
op het lichtnet aangesloten worden. 

Fiberoptische hoofdlampen 
Fiberoptische hoofdlampen worden erg veel gebruikt en zijn via een glasvezelkabel 
verbonden met een externe lichtbron. Afhankelijk van de lichtbron die gebruikt 
wordt, kan de kleur en de intensiteit van het licht verschillen. Wat betreft 
lichtsterkte en -kleur moet de hoofdlamp zo veel mogelijk overeenkomen met de 
lichtbron van fiberoptische hoofdlampen (maximaal 50000 lux, 5600 K). Wanneer 
dat gerealiseerd kan worden, mag ook de prijs van de nieuwe hoofdlamp 
overeenkomen met die van deze hoofdlampen plus lichtbron (€1000 tot €1500). 

Hoofdlampen met snoer 
Er zijn ook hoofdlampen die een eigen lichtbron hebben en met een snoer 
aangesloten zijn op het lichtnet. De gebruikte lichtbron is vaak een Xenon halogeen 
lamp. De prijs is met maximaal €360 beduidend lager dan die van de fiberoptische 
systemen, dat is omdat de lichtopbrengst waarschijnlijk ook lager is (geen gegevens 
gevonden van de fabrikanten). 

Draadloze medische hoofdlampen 
Er zijn veel verschillende draadloze hoofdlampen, de meeste maken gebruik van 
LED lampen, en enkele modellen van Xenon verlichting. 
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LED lampen 
De draadloze LED voorhoofdslampen hebben een eigen lichtbron die wordt 
voorzien van energie door één of meerdere batterijen. Deze gaan één tot vier uur 
mee. Sommige lampen kunnen ook direct op het lichtnet aangesloten worden. De 
batterijen kunnen zich op de lamp of ergens anders op het lichaam bevinden, in het 
laatste geval zijn de batterijen met een snoer verbonden aan de hoofdlamp. De 
draadloze LED voorhoofdslampen hebben een lagere lichtopbrengst dan de 
fiberoptische systemen, met maximaal 30000 Lux. Lichktkleuren tussen de 5300 K 
en 6000 K komen voor. De prijs varieert tussen de €230 en €770. 

Xenon lampen 
Draadloze Xenon lampen komen minder vaak voor dan LED lampen. Er is dan ook 
minder over bekend. De lichtkleur is de 3200 K, de lichtopbrengst lager dan de 
LED lampen, zo ook de prijs met €50. 

Niet-medische draadloze hoofdlampen 
Naast hoofdlampen voor medische doeleinden kan het ook zinvol zijn enkele niet-
medische hoofdlampen te bekijken. Er is een groot aanbod van draadloze 
hoofdlampen voor buitensporters. Deze lampen variëren in prijs van rond de €10 
tot €100. De diameter van de bundel is te groot voor medisch gebruik en de 
lichtopbrengst is lager. De brandduur is met maximaal 72 uur zeer gunstig. 

Andere compacte medische verlichting 
Lampjes in de vorm van pennen komen vaak voor om kleine onderzoeken zoals 
pupilreflex tests en dergelijke mee uit te voeren. Deze lampen zijn er in veel 
verschillende uitvoeringen (vorm, lichtbron, voor eenmalig of her- gebruik en in 
verschillende prijsklassen). Voor dit gebruik is een lagere lichtsterkte nodig dan 
voor het beoogde gebruik van de hoofdlamp. 

Conclusie 
Uit dit marktonderzoek is een beeld ontstaan van welke soorten lampen er op de 
markt zijn en wat deze kunnen. Ook zijn er een aantal aandachtspunten naar voren 
gekomen met betrekking tot de specificaties van de nieuw te ontwerpen hoofdlamp 
(indicatie van de benodigde lichtsterkte, het belang van de kleur van het licht, 
diameter lichtbundel en het gebruikelijke gewicht).  

1.3 Productfunctieanalyse 
Voor deze analyse worden eerst de belanghebbenden en hun belangen in kaart 
gebracht. Een overzicht is te vinden in figuur 1.1. Ook zijn de functies die het 
product moet vervullen geanalyseerd. De functies zijn verdeeld in technische 
gebruiksfuncties, bedrijfseconomische functies en emotionele functies. De 
resultaten van deze analyse staan in figuur 1.2. 
 
 
 
 

     Belanghebbenden Belangen 

  

Primaire gebruiker   

  Medisch specialist Verlichting, patiënt zichtbaar maken,  

    diagnose stellen, imago 

  

Secundair   

  Ziekenhuis Omzet, imago 

  Patiënt Gezond worden / blijven, uitstraling 

  MediTop Omzet, imago 

  Producent Omzet, capaciteitsbenutting 

  Vervoerder Omzet, vervoerbaarheid 
 

Figuur 1.1 Belanghebbenden en belangen 
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Figuur 1.2 Functieanalyse 
 
 
 
 
 

 

1.4 Programma van Eisen 
Naar aanleiding van voorgaande onderzoeken en gesprekken met de opdrachtgever 
(zie bijlage D) is het PVE opgesteld. De eisen zijn opgesteld in de volgende 
categorieën: kosten, verpakking, hoofdunit, verlichting en energie. In dit hoofdstuk 
worden de eisen beschreven. Vanwege de beperkte tijd is er verder geen aandacht 
besteed aan het uitwerken van de verpakking. 

Kosten 

 Eis Wens 

a Productiesnelheid minimaal 1 per dag 2/dag 

b Winstgevend na maximaal 100 stuks < 50 stuks 

c Kostprijs maximaal €600 < 500 
 

Verpakking 

 Eis Wens 

a Beschermt tegen mechanische invloeden  

b Beschermt tegen vocht  

c Kostprijs maximaal €6 < €4 

d Is te openen in 5 minuten < 4 min. 

e Is stapelbaar voor vervoer  

f Is geschikt voor opslag in magazijn  

g geeft informatie over de inhoud  
 
 
 
 

   

 

Technische gebruiksfuncties 

  Comfort bieden 

 Lamp op hoofd plaatsen 

  Patiënt verlichten 

  Licht bundelen 

  Energie opslaan 

  Energie opbouwen 

    

Emotionele gebruiksfuncties 

  Bekwaamheid uitstralen 

  Gemak gebruiker vergroten 

    

Bedrijfseconomische functies 

  Kosten ziekenhuis verminderen 

  Omzet MediTop / Producent / Vervoerder vergroten 

  Imago MediTop / Ziekenhuis creëren 

  Capaciteit Producent benutten 
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Hoofdunit 

 Eis Wens 

a Hoofdomtrek in stappen van maximaal 5 mm instelbaar tussen 530 en 650 mm  

b Hoofdhoogte (ten opzichte van oog) in stappen van maximaal 5 mm instelbaar tussen 95 en 160 mm (omtrek tussen 380 en 260 mm)  

c De instellingen aan de hoofdomtrek en hoofdhoogte kunnen door de gebruiker uitgevoerd worden terwijl de lamp op het hoofd zit  

d Binnen 4 seconden kan de afstand tussen de uiterste standen afgelegd worden < 3 sec. 

e Is met één hand van de oplader te halen en op het hoofd te plaatsen binnen 4 seconden. < 2 sec. 

f Kan met één hand in de oplader geplaatst worden binnen 3 seconden. < 1 sec. 

g Er wordt maximaal 250 gram op het hoofd gedragen < 150 g 

h Plaatsen die tijdens gebruik met de huid in contact komen afgewerkt met materialen die de huid niet irriteren  

i Plaatsen die tijdens gebruik met de huid in contact komen, worden zo afgewerkt dat er een goede drukverdeling is  

j Plaatsen die tijdens gebruik met de huid in contact komen zijn  maximaal lichaamstemperatuur  

k Maximale temperatuur van oppervlakten die in contact kunnen komen met de gebruiker 45 graden Celsius  

l Knelt geen zenuwen en/of bloedvaten af  

m Gebruiker kan geen gevaarlijke elektrische schok krijgen tijdens gebruik  

n Gebruiker komt niet in aanraking met gevaarlijke stoffen  

o Geen scherpe randen en uitsteeksels die in contact kunnen komen met gebruiker  

p Plaatsen die tijdens het gebruik veelvuldig met de huid in aanraking komen kunnen worden vervangen  

q Het hele product kan schoongemaakt worden  

r Levensduur 5 jaar  

s Kosten losse comfortzones maximaal €60 per jaar  

Verlichting 

 Eis Wens 

a Kleur 5600 K, CRI ≥ 80 CRI>90 

b Lichtstroom minimaal 80 Lumen > 100 Lm 

c Werkafstand 300 mm Instelbaar 
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 Eis Wens 

d Diameter lichtbundel tussen 20 en 60 mm bij een werkafstand van 300 mm  

e Positie lamp instelbaar: translatie x-as, translatie y-as en rotatie z-as  

f Alle instellingen aan lamp kunnen met één hand uitgevoerd worden terwijl de lamp op het hoofd zit  

g Binnen 4 seconden kan de afstand tussen de uiterste standen afgelegd worden < 3 sec. 

h Beschadigt de ogen van de patiënt niet (niet feller dan 50000 Lux, geen UV)  

j Beschadigt het weefsel van de patiënt niet (maximaal 1 graad opwarming bij 10 min. beschijnen van weefsel op werkafstand)  

k De lens kan schoongemaakt worden  

l Na vijf jaar gebruik (6000 branduur) is nog minimaal 80% van de originele lichtstroom behouden Min. 90% 

 

Energie 

 Eis Wens 

a Brandduur op volle batterij ongeveer 30 minuten  

b Opladen tussen gebruiksperiodes door volstaat  

c Batterij gaat een werkdag van 8 uur mee, met tussen de gebruiksperiodes door opladen  

d Batterij raakt niet oververhit  

e Aansluiting oplader op het lichtnet (230 V, 50 Hz)  

f Gebruiker kan geen schok krijgen tijdens het plaatsen van de hoofdlamp op de oplader  

g Gebruiker kan nooit een schok krijgen wanneer de oplader aangeraakt wordt  

h Losse batterij leverbaar  

i Kosten losse batterij maximaal €60 < €40 

j Vervangende batterij in maximaal 6 stappen te plaatsen < 4 

k Hoofdlamp binnen 15 minuten na aanvang vervanging weer gebruiksklaar < 10 min. 

l Oplader past qua vormgeving bij het huidige assortiment van MediTop  

m Batterij wordt maximaal 1 keer per jaar vervangen  2 jaar 

n Status batterij zichtbaar in 5 stappen 
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2 Concepten 
Met de resultaten van de analyses in het achterhoofd zijn verschillende concepten 
gemaakt. Hier volgt een korte beschrijving van dit proces en de resultaten. 
 

2.1 Conceptontwikkeling 
Met de technische gebruiksfuncties als uitgangspunt is een overzicht gemaakt van 
de mogelijke deeloplossingen voor de volgende punten: comfort, plaatsing op 
hoofd, verlichting, licht bundelen, energie opslag en energie opbouwen. Voor het 
onderdeel energie opbouwen is een onderzoek gedaan naar gepatenteerde 
oplossingen voor draadloze energieoverdracht, de resultaten zijn beschreven in 
bijlage E. Het morfologisch schema en een beschrijving van de mogelijke 
oplossingen zijn weergegeven in bijlagen F1 en F2. In het morfologisch schema zijn 
drie verschillende lijnen aangebracht. Deze staan voor een combinatie van 
deeloplossingen die samen een logisch geheel vormen. Er wordt alleen gebruik 
gemaakt van de oplossingen die technisch haalbaar zijn en goed beoordeeld worden 
volgens bijlage F3. In Figuur 2.1 zijn de gekozen deeloplossingen per concept 
weergegeven. 

Blauw/Concept A 
De blauwe lijn maakt voor het comfort gebruik van schuim met leer, bij een 
plaatsing op het hoofd met een starre ring in combinatie met een band over het 
hoofd. De lichtbron is een LED, die via een lens gebundeld wordt. De 
energieopslag wordt gerealiseerd door Li-ion batterijen, die opgeladen worden via 
inductie. 

Rood/Concept B 
Deze lijn loopt door comfort via ademend schuim en om de LED verlichting op het 
hoofd te plaatsen wordt gebruik gemaakt van een starre ring. Het bundelen van de 
lichtstraal gebeurt met behulp van een lens en de energievoorziening is een NiMH 
batterij. Deze batterij kan opgeladen worden door een contact. 

Geel/Concept C 
Geel gebruikt badstof om comfort 
te bieden en heeft een starre ring 
met een band over het hoofd. De 
door een lens gebundelde LED 
verlichting wordt aangedreven door 
een Lipo batterij. De batterij wordt 
opgeladen via een stekker/contact.  
 

2.2 Uitwerking 
De drie beschreven concepten zijn 
verder uitgewerkt. Hierbij is onder 
andere aandacht besteed aan de 
benodigde inkoop onderdelen, de 
produceerbaarheid en de kosten. De 
uitwerking van A, B en C zijn te 
vinden in bijlagen G, H en I. 
 
 
 
 

2.3 Conceptkeuze 
De conceptkeuze wordt voor een deel bepaald door te kijken of de concepten aan 
het programma van eisen voldoen. In figuur 2.2 is weergegeven aan welke eisen de 
concepten wel en niet voldoen, verpakking is niet beoordeeld. Voor een overzicht 
van de eisen zie paragraaf 1.4 Programma van Eisen, pagina 8. De concepten scoren 
niet duidelijk beter of slechter bij de beoordeling op het programma van eisen, 
overleg met Gé van Breukelen (bedrijfsbegeleider/hoofd R&D) en Marco Oppelaar 
(Elektrotechnisch ontwikkelaar) moet de doorslag geven in de conceptkeuze. Naar 
aanleiding van de gesprekken komen uit de drie concepten de sterke en zwakke 
punten naar voren. De goede punten van de verschillende concepten zijn 
gecombineerd tot een uiteindelijk concept.  
 
 

Figuur 2.1 Gekozen oplossingen 
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2.4 Gekozen concept 
Naar aanleiding van gesprekken met hoofd R&D en de elektrotechnicus komen uit 
de drie concepten de goede en minder goede punten naar voren. De goede punten 
van de verschillende concepten zijn gecombineerd tot een uiteindelijk concept. 

Hoofdunit 
De lamp moet op het hoofd blijven zitten, zonder ongemak te veroorzaken voor 
de drager. 

Plaatsing 
De lamp wordt op het hoofd gedragen, door middel van een band rondom het 
hoofd blijft deze op zijn plaats. De band wordt uit een kunststof plaat gesneden en 
is verstelbaar, zodat de gebruikers de diameter af kunnen stemmen op hun 
hoofdomtrek. Daarnaast is er ook een versie met een extra band over het hoofd, 
ook deze is verstelbaar. Het verstellen zal gebeuren door middel van een 
draaiknop. Deze knop drijft een tandwiel aan dat ingrijpt op vertanding aan de 
uiteinden van de banden. De instellingen kunnen gedaan worden terwijl de lamp 
gedragen wordt. De band kan met één hand op het hoofd geplaatst worden en ook 
met één weer afgezet worden. Na het afzetten wordt de lamp op de lader 
opgehangen. 

Comfort 
Op de plaatsen waar de banden het hoofd raken, worden comfortzones 
aangebracht. Deze zorgen voor een verbeterde drukverdeling en een oppervlak dat 
de huid niet irriteert. Dat wordt gerealiseerd door een combinatie van schuim en 
leer. Bij het voorhoofd komt een comfortzone en ook waar de lengte van de 
band(en) versteld kan worden. 

Verlichting 
De verlichting is uiteraard een essentieel onderdeel van de hoofdlamp.  

Lamp 
Twee LED’s komen in aanmerking om te gebruiken in de hoofdlamp, de Luxeon 
Rebel LXML-PWC1-01001 en Osram Diamond Dragon LW W5AP2. Beide LED’s 
zijn verkrijgbaar in de gewenste lichtkleur (5000 - 6000 K). Daarnaast geldt voor 

Figuur 2.2 Beoordeling concepten 
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beide dat de levensduur van de LED’s langer is dan de benodigde 6000 branduur. 
De Luxeon rebel verbruikt 2,5 W voor een lichtopbrengst van 180 Lm. De 
Diamond Dragon heeft 5 W nodig om 225 Lm te produceren. De voorkeur gaat 
uit naar de Luxeon Rebel, vanwege het lagere energieverbruik, daar staat echter 
ook een iets lagere lichtopbrengst tegenover. Wanneer de Luxeon in de praktijk 
aan de eisen blijkt te voldoen, wordt voor deze lamp gekozen. Er kan op dit 
moment nog niet getest worden met de Luxeon Rebel, omdat er pas eind augustus 
geleverd wordt. In dit verslag wordt er van uitgegaan dat de Luxeon Rebel geschikt 
is.  

Plaatsing 
In figuur 2.2 is het principe weergegeven. Het rechter deel wordt middenvoor aan 
de hoofdband bevestigd, aan het meest linkse deel komt de lamp met lenzen. In het 
gedeelte waar de bevestiging met de band gerealiseerd is, wordt ook de batterij 
geplaatst. Daarnaast is er ruimte voor elektronica, waaronder de driver. 

Lenzen 
Er wordt een combinatie van twee lenzen gebruikt. De eerste zal direct bij de LED 
gemonteerd worden, de tweede op een instelbare afstand vanaf de LED. De afstand 
kan veranderd worden door aan de houder te draaien. Met dit systeem kan het 
punt waarop de lichtbundel focust ingesteld worden.  

Energie 
Deze hoofdlamp is afgestemd op het gebruik in een spreekkamer van een KNO-
arts, maar ook te gebruiken door andere medisch specialisten. 

Brandtijd 
Uit het gebruiksonderzoek (zie 1.1 Gebruiksonderzoek, pagina 6) is gebleken dat 
gedurende een werkdag van acht uur ieder uur acht onderzoeken plaatsvinden, 
waarbij de lamp per onderzoek gemiddeld drie minuten aan staat, met één keer per 
dag een uitschieter naar maximaal 10 minuten aaneensluitend branden. De batterij 
moet dus een capaciteit hebben die de lamp voor ongeveer 200 minuten per dag 
kan laten branden. 

Opladen 
Er wordt in verband met gewichtsbesparing gekozen voor een zo licht mogelijke Li-
ion batterij. De batterij moet in volledig opgeladen toestand de lamp gedurende 
ongeveer 30 minuten van energie voorzien. Dit is niet genoeg voor een hele dag 
gebruik. De lamp kan wel de hele dag gebruikt worden wanneer er tussen de 
gebruiksperiodes opgeladen wordt. Om te zorgen dat de hoofdlamp gemakkelijk 
geplaatst kan worden, maar wel telkens oplaadt, wordt er inductie gebruikt. Dat 
betekent dat er niet nauwkeurig gepositioneerd hoeft te worden. 

Aan- en uitzetten 
Het lampje zal niet branden wanneer het op de oplader geplaatst is, ongeacht de 
instellingen. In de standaard stand zal het lampje vanzelf aan gaan wanneer er niet 
opgeladen wordt. Via een knopje kan het ook uit gezet worden wanneer er niet 
opgeladen wordt.  
 
 
 
 

Figuur 2.2  Bevestiging lamp 
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Lader 
Zoals gezegd kan de hoofdlamp aan de oplader gehangen worden en vindt de 
energieoverdracht plaats met behulp van inductie. Er zijn twee verschillende versies 
van de oplader die wat betreft vorm van elkaar verschillen, maar qua werking 
identiek zijn. Beide ontwerpen bevatten een spoel en elektronica om de combinatie 
van de spoel in de oplader en de hoofdlamp in resonantie3 te brengen. Ze zullen op 
het lichtnet aangesloten worden met een adapter,  

Tafelversie 
Er zal een tafelversie komen, die los verkocht kan worden. Deze kan op ieder 
horizontaal oppervlak staan en wordt met een adapter op het lichtnet aangesloten. 

Inbouwversie 
De andere versie is bedoeld om bij een unit te verkopen, zodat deze direct 
ingebouwd kan worden. Deze komt te hangen onder een bovenkastje of in de nis 
waar nu een schakelbare haak ten behoeve van de hoofdlamp hangt.  
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3 Detaillering 
Het eindconcept wordt verder uitgewerkt tot een technische omschrijving van het 
product. Per systeem wordt besproken welke onderdelen er gebruikt worden, 
waar deze te koop zijn of hoe deze geproduceerd kunnen worden. Daarnaast 
komen ook de kosten, assemblage, risico’s en aanwijzingen voor het gebruik kort 
aan bod. 
 

3.1 Hoofdunit 
De hoofdunit zorgt ervoor dat de lamp comfortabel op het hoofd geplaatst kan 
worden en daar ook blijft zitten. Dit wordt gerealiseerd door verstelbare banden 
met comfortzones. 

Banden 
Er is gekozen om twee verschillende versies aan te bieden, één met alleen een band 
om het hoofd en één met ook een band over het hoofd. In figuur 3.1 en 3.2 zijn de 
uitslagen te zien. 

Maten 
De afmetingen van de hoofdlamp zijn zo gekozen dat de voorhoofdslamp de P5 
vrouw tot de P95 man past Daarvoor is de hoofdomtrek instelbaar tussen de 530 
en 650 mm en de hoofdhoogte tussen de 95 en 160 mm. De lengte van de band 
om het hoofd is 690 mm, de lengte van de banden die over het hoofd lopen is 200 
mm. In bijlage J1 staan de afmetingen van de uitslag van de hoofdlamp met alleen 
een band om het hoofd, in bijlage J2 die van de hoofdlamp met dubbele banden.  

Materiaal4 

De banden worden gemaakt van amorf PET. PET is bestand tegen water (zout en 
zoet), zuren, basen, zonlicht en oplosmiddelen. Daarnaast is het goed bewerkbaar, 
licht, flexibel en goedkoop. De hoofdband wordt uit een plaat van 1 mm dik 
gehaald, bij Van den Hoven Kunststoftechniek BV kost een plaat 1 mm PET €10,40 
per m2.  
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Productie4 

Er zijn twee manieren die in aanmerking komen om de banden van de hoofdlampte 
produceren. De eerste is watersnijden, een groot voordel hiervan is dat er geen 
mal gemaakt hoeft te worden, waardoor de instapkosten laag zijn. Watersnijden 
kan bij lage temperaturen verlopen en er ontstaat een nette snede, maar de 
snelheid is vrij laag. Daarnaast is ook lasersnijden een optie, wederom is er geen 
mal nodig en zijn de instapkosten laag. Dit proces verloopt bij hogere temperaturen 
en laat een minder nette snede achter, daar staat tegenover dat de snijsnelheid wel 
relatief hoog is. De bewerkingskosten zijn lager dan watersnijden door de hogere 
snijsnelheid. 
Er is contact opgenomen met PWS Industrieel snijwerk over het snijden van de 
hoofdlamp, zij geven aan dat lasersnijden het meest geschikte proces is. De 
bewerkingskosten worden door PWS geschat op €10 tot €15 per band.  

Verstellen  
Voor het verstellen van de omtrek wordt een standaard systeem gebruikt van de 
hoofdlamp die Gerhard Manske - Feinmechanik Glasfaseroptik levert. 

Maten 
Voor het verstellen hebben de hoofdbanden aan de uiteinden vertanding, de maten 
staan in bijlage J1. Het linker uitende heeft de tanden aan de bovenkant en het 
rechter aan de onderkant. Er wordt een tandwiel in de uiteinden geplaatst, dat met 
een boutje weer wordt verbonden met een knop. Wanneer er dan linksom aan de 
knop gedraaid wordt, zal de omtrek groter worden en wanneer er rechtsom 
gedraaid wordt, neemt hij af. In figuur 3.3 is schematisch weergegeven hoe het 
verstelsysteem werkt. Om de ingestelde positie ook te behouden, is er voor 
gezorgd dat het tandwiel een beetje klemt tussen de zijden waar geen vertanding is 
aangebracht. Verder worden de uiteinden van de banden geleid door een houder 
die ook de knop op zijn plaats houdt. De houder is aangepast aan de ronde vorm 
van het hoofd. De onderdelen die nodig zijn voor het verstellen worden ingekocht 
bij Manske. De samenstelling bestaat uit een tandwiel, een houder en een knop, 
zoals weergegeven in figuur 3.4. Deze onderdelen zijn uitgevoerd in zwart 
kunststof. 
 
 
 

 
 

Figuur 3.1 Uitslag enkele band Figuur 3.2 Uitslag dubbele band 

Figuur 3.4 Verstelsysteem 

Figuur 3.3 Schematische weergave verstelsysteem 
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Comfortzones 
Voor een extra comfortabele pasvorm, worden op plaatsen waar de hoofdlamp in 
aanraking komt met het hoofd comfortzones geplaatst. Er zijn twee verschillende 
comfortzones, het ene wordt gebruikt bij de houder van het verstelsysteem, de 
andere bij het voorhoofd.  

Maten comfortzone voorhoofd 
De comfortzone bij het voorhoofd wordt bij de uiteinden vastgezet met behulp van 
drukknopen. In het midden worden twee lipjes achter de batterijhouder geklemd. 
De breedte van de comfortzone is 150 mm. De comfortzone is weergegeven in 
figuur 3.5, in bijlage K1 is de technische tekening te vinden. Op de achterkant van 
het leer wordt een strook schuim geplakt. 

Maten comfortzone verstellen 
In figuur 3.6 staat een foto van de comfortzone voor het verstelsysteem. Deze 
wordt wederom met drukknopen bevestigd. Er is ruimte vrijgelaten zodat de knop 
om de band in te stellen vrij kan draaien. De breedte is 120 mm en voor de overige 
maten, zie bijlage K2. 

Materiaal 
Voor de buitenkant van de comfortzone wordt leder gebruikt voor een 
comfortabel gevoel. Voor het verdelen van de druk wordt PE tape gebruikt van 20 
mm breed en 5 mm dik.  

Productie 
De benodigde vorm wordt uit het leer gehaald door middel van watersnijden. Het 
schuim tape wordt op maat geknipt. Voor de zones bij de verstelsystemen is 110 
mm tape nodig, voor de comfortzones bij het voorhoofd 140 mm. Tenslotte 
worden de drukknopen bevestigd op de aangegeven plaatsen met behulp van het 
bijgeleverde gereedschap.  

Figuur 3.6 Comfortzone verstellen 

Figuur 3.5 Comfortzone voorhoofd 
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Kosten 
In figuur 3.7 zijn de kosten van de onderdelen van de hoofdunit weergegeven. 
 

 Enkele band  Dubbele band 
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Hoofdband (materiaal) 0,05 10,40 0,52  0,113 10,40 1,18 

Hoofdband (productie) 1 10,00 10,00  1 15,00 15,00 

PE tape 0,25 0,63 0,16  0,36 0,63 0,23 

Leer voorhoofd (materiaal) 0,25 2,50 0,63  0,25 2,50 0,63 

Leer voorhoofd (snijden) 1 10,00 10,00  1 10,00 10,00 

Leer verstellen (materiaal) 0,25 2,50 0,63  0,5 2,50 1,25 

Leer verstellen (snijden) 1 10,00 10,00  2 10,00 20,00 

Drukkers 6 0,60 3,60  8 0,60 4,80 

Verstelsysteem 1 20,00 20,00  2 20,00 40,00 

Assemblage 0,5 30,00 15,00  0,5 30,00 15,00 

  Totaal 70,01   Totaal 106,90 

Figuur 3.7 Kosten hoofdunit 
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3.2 Verlichting 
De verlichting is uiteraard een essentieel gedeelte van de hoofdlamp, ten eerste 
moet er een lamp geplaatst worden die voldoende licht van de juiste kleur geeft. 
Daarnaast moeten ook de positie en de diameter van de bundel ingesteld kunnen 
worden. 

Lamp 
De LED van Philips Lumileds wordt gebruikt als verlichting. 

Maten 
De LXML-PWC1-0100 LED1 heeft bij een stroom van 700 mA een lichtopbrengst 
van 180 Lm. Voor een lichtkleur van 5000 tot 5650 K, moet er gekozen worden 
voor bin Vm, Vn, Vo of Vp. Voor een afbeelding zie figuur 3.8 en 3.9. De LED kan 
niet direct aangesloten worden op de batterij, omdat het voltage van de batterij 
varieert tussen de 4,2 V (volledig opgeladen) en 2,75 V (volledig ontladen) (zie 
bijlage N). Dit zou leiden tot een inconsistente lichtopbrengst en lichtkleur, dat is 
niet gewenst voor het stellen van diagnoses. De LED moet daarom aangestuurd 
worden door een IC, de TPS61058DRC5. Deze voorziet de LED van een constante 
stroom en is ontworpen om het voltage van een Lithium batterij om te zetten naar 
de juiste spanning voor een high-power LED. Het voltage moet verlaagd worden als 
de batterij vol is, en verhoogd wanneer de batterij bijna leeg is. De efficiëntie ligt 
hierdoor vrij laag (rond de 70%)5. De lamp wordt automatisch uitgeschakeld 
wanneer hij in de oplader gehangen wordt en staat standaard aan wanneer hij niet 
op de oplader hangt. De lamp kan, wanneer hij niet in de oplader hangt, ook met 
de hand uitgezet worden door middel van een toets met drukpunt6. Deze toets 
wordt direct naast de comfortzone geplaatst. Daarnaast moet de lamp gekoeld 
worden, dit zal gebeuren via een printplaat. In de concepten wordt gesproken over 
koelblokjes, maar bij de bespreking van de concepten is naar voren gekomen dat 
koeling ook via de printplaat mogelijk is, de datasheet1 bevestigd dit. 

Productie 
De printplaat voor de LED wordt op maat gemaakt door een gespecialiseerd 
bedrijf, de kosten worden door Marco Oppelaar geschat op €10. De geschatte 
kosten voor de printplaat voor de elektronica (€50) worden meegenomen in de 
berekening van Energie. 

Figuur 3.8 LED 

Figuur 3.9 Afmetingen LED 
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Verstellen positie 
De lamp moet aan de band op het voorhoofd bevestigd worden, maar wel nog 
verschillende graden van vrijheid over houden voor het instellen van de positie van 
de lamp.  

Maten 
Via een stelsel van verschillende scharnierende plaatjes wordt de lamp bevestigd, in 
figuur 3.10 wordt het principe weergegeven. Het eerste plaatje (zie bijlage L1) 
maakt een rechte hoek en wordt bevestigd aan het batterijcompartiment (zie 3.3 
Energie, pagina 22). Vervolgens worden daar twee plaatjes aan bevestigd die ten 
opzichte van elkaar en de hoofdlamp kunnen scharnieren (zie bijlage L2). De laatste 
verbinding wordt gemaakt met de lamp (zie bijlage L3). Voor alle plaatjes geldt dat 
de breedte 8 mm is, daarnaast zijn er afgeronde hoeken zodat de plaatjes vrij 
kunnen draaien. De bevestigingen worden gemaakt met M4 boutjes en 
zelfborgende moertjes. Tussen het bevestigingsmateriaal en de scharnierende 
plaatjes komen kunststof ringetjes. 

Materiaal 
De plaatjes worden uit een plaat aluminium van 1 mm dik gehaald.  

Productie 
De plaatjes zijn niet standaard te verkrijgen en worden gemaakt door lasersnijden.  
 

Figuur 3.10 Bevestiging lamp 
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Verstellen diameter 
Om de lichtbundel op werkafstand de gewenste diameter te geven, is een 
combinatie van lenzen nodig. 

Maten 
De diameter van de lichtbundel kan worden aangepast naar de wens van de arts. 
Hiervoor wordt een combinatie van twee lenzen gebruikt. De eerste lens met 
houder (OP 005 en OH K2 CL van L2 Optics7) blijft altijd op dezelfde plaats en 
zorgt ervoor dat er een bundel ontstaat die 10° uitwijkt. Vervolgens wordt daar 
met de tweede lens (LENS PCX 25.4 x 88.9 UNCTD TS van Edmund Optics8) een 
convergerende bundel van gemaakt. Deze lens wordt vastgeklemd door een ring. 
De afstand tussen beide lenzen kan geregeld worden door aan de houder van de 
tweede lens te draaien, door het schroefdraad tussen deze houder en de eerste 
lens zal de afstand tussen de twee lenzen veranderen. In figuur 3.11 is weergegeven 
hoe dit gerealiseerd wordt en in bijlagen M1, M2 en M3 staan de werktekeningen. 
De afstand tussen de lenzen bepaalt het punt waarop de bundel het smalst is. De 
lenzen en afstanden zijn zo gekozen dat de lens kan focussen tussen 300 en 370 
mm.  

Materiaal4 

De onderdelen voor het verstellen van de diameter worden gemaakt van PVC. 
PVC is bestand tegen water (zout en zoet), zuren, basen, zonlicht en 
oplosmiddelen. Daarnaast is het goed bewerkbaar, licht en goedkoop. Er zal staf 
gebruikt worden als grondstof. De borgring wordt van staal (high-carbon staal heeft 
goede verende eigenschappen). 

Productie 
De kunststof onderdelen zijn zo ontworpen dat ze gemaakt kunnen worden op een 
draaibank. De borgring wordt gebogen uit een staaldraad. 
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Lenshouder 

Ruimte voor lens 1 + houder 
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Kosten 
In figuur 3.12 zijn de kosten van de verlichting weergegeven.  

3.3 Energie 
Om de LED van stroom te voorzien, moet er een batterij in de hoofdlamp 
geplaatst worden.  

Batterij 
Voor de energievoorziening van de lamp wordt gekozen voor een Lipo batterij (LP-
503048). 

Maten 
De afmetingen van de batterij zijn 5 x 30 x 50 mm en hij weegt 14 g. De nominale 
capaciteit is 700 mAh. Er wordt een module bij geleverd die de batterij beschermt 
tegen te ver ontladen en te hoge temperaturen. Er is meer informatie over de 
batterij te vinden in bijlage N en het gebruik staat beschreven in bijlage O. 

Inkooponderdelen 
De LP-503048 kan gekocht worden bij NRG-europe. 

Plaatsing batterij 
De batterij wordt geplaatst in een 
compartiment bij het voorhoofd. 

Maten 
Het compartiment (zie figuur 3.13) biedt naast 
de batterij ook plaats aan de verschillende 
componenten die nodig zijn om het opladen 
goed te laten verlopen en de LED 
gecontroleerd van stroom te voorzien. Verder 
zijn er nog twee inkepingen voor het 
bevestigen van de comfortzone. De 
afmetingen zijn weergegeven in bijlage P1.  

Materiaal4 

Bij Depla BV is informatie opgevraagd over het produceren van dit onderdeel. Zij 
bieden ABS of PS aan. PS is de beste optie, het is namelijk beter bestand tegen 
zuren en de maximale gebruikstemperatuur ligt gunstiger dan die van ABS. 
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LED 1 6,00 6,00 

Printplaat voor LED 1 10,00 10,00 

Primaire lens 1 1,42 1,42 

Primaire houder 1 0,49 0,49 

Secundaire lens 1 26,13 26,13 

Borgring 1 1,00 1,00 

Buis binnenschroefdraad 1 20,00 20,00 

Buis buitenschroefdraad 1 20,00 20,00 

Plaatje verstellen lampzijde 1 5,00 5,00 

Middelste plaatje verstellen 2 2,00 4,00 

Plaatje verstellen hoofdzijde 1 5,00 5,00 

Moertjes 7 0,10 0,70 

Boutjes, zelfborgend 7 0,10 0,70 

Ringetjes 9 0,01 0,09 

Driver 1 1,80 1,80 

Druktoets met drukpunt 1 3,71 3,71 

Stekker voor druktoets 1 0,56 0,56 

Assemblage (manuur) 2 30,00 60,00 

  Totaal 166,60 

Figuur3.12 Kosten verlichting 

Figuur 3.13 Batterijhouder 
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Productie4 

Voor het produceren van de batterijhouder is een proces nodig dat geschikt is 
voor kleine oplages. Vacuümvormen heeft lage instapkosten en kan de benodigde 
vorm produceren, dus is het uitermate geschikt voor het produceren van de 
batterijhouder. De kosten van de mal worden door Depla BV geschat op €1000,- 
 

Energieoverdracht 
De batterij wordt opgeladen wanneer hij in de oplader hangt. De energie wordt 
draadloos en contactloos aangeleverd via inductie. 

Maten 
Inductie is gebaseerd op twee spoelen die elkaar beïnvloeden. De primaire spoel 
bevindt zich in de oplader en de secundaire in de hoofdlamp. Deze laatste spoel 
pikt het magnetische veld op dat de primaire spoel creëert wanneer daar een 
wisselspanning op gezet wordt. Daardoor gaat er in de secundaire spoel een 
stroom lopen3. Een IC regelt verder de energietoevoer naar de batterij, dit moet 
namelijk gecontroleerd gebeuren volgens de CC/CV methode9. Het IC zal uit de 
bqTINY-ii serie van Texas Instruments komen10. Het IC heeft een ingangsspanning 
tussen de 4,5 en 6,5 V gelijkspanning nodig. 

Materiaal 
Het ontwerp van de spoel is niet uitgewerkt vanwege de tijdsdruk en gebrek aan 
kennis op dat gebied. Wel is het theoretisch mogelijk om via inductie op te laden, 
want in een artikel van Peurs en Vandevoorde3 wordt beschreven dat het mogelijk 
is om via resonantie inductie een apparaat van 25 W te voorzien met een 
rendement van 80%. Daarbij worden vlakke spoelen gebruikt met een diameter van 
60 mm en een tussenruimte van 10 mm in combinatie met een condensator, Voor 
dit ontwerp moet het mogelijk zijn om met spoelen van 36 mm de hoofdlamp van 
minder dan 7 W te voorzien bij een kleinere tussenruimte tussen de spoelen, 
waarbij het rendement minder mag zijn. Geschat wordt dat de elektrotechnisch 
ontwikkelaar van MediTop binnen zes weken het principe kan uitwerken.  

Productie 
Voor de productie geldt dat de spoelen met de hand gedraaid kunnen worden. Er is 
vermoedelijk niet een groot aantal windingen nodig. 

Kosten 
In figuur 3.14 zijn de kosten van de energievoorziening weergegeven. Bij deze 
kostenberekening is geen rekening gehouden met de ontwikkelingskosten. In 
hoofdstuk 3.6 Kosten (pagina 25) komt dit wel aan bod. 
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Batterij 1 8.00 8.00 

Batterijhouder (mal) 0,01 1000,00 10,00 

Batterijhouder (productie) 1 8,00 8,00 

Moertjes 4 0,10 0,40 

Boutjes, zelfborgend 4 0,10 0,40 

Printplaat elektronica 1 50,00 50,00 

Oplaad IC 1 2,50 2,50 

Assemblage (manuur) 2 30,00 60,00 

  Totaal 139.30 

Figuur 3.14 Kosten energievoorziening 
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3.4 Lader 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Er zijn twee verschillende versies van de oplader die wat betreft vorm van elkaar 
verschillen, maar qua werking identiek zijn. Beide bevatten een spoel en elektronica 
om de spoel aan te sturen. De opladers zijn niet zo gedetailleerd uitgewerkt als de 
hoofdlamp zelf, omdat de maten van de spoel en de elektronica niet bekend zijn. 

Tafelmodel 
Er zal een tafelversie komen, die los verkocht kan worden (zie figuur 3.15). Deze 
kan op ieder horizontaal oppervlak staan en wordt met een adapter op het lichtnet 
aangesloten. De hoofdlamp wordt geplaatst op een schuin aflopend vlak, waardoor 
de hoofdlamp door zijn eigen gewicht tegen de spoel in het opstaande gedeelte 
getrokken wordt. Het opstaande gedeelte volgt de ronding die de hoofdlamp heeft 
bij het voorhoofd. De oplader bestaat uit een plaat van hout die het grondvlak 
vormt, met daarop een kap. Hierdoor ontstaat ruimte om de elektronica in te 
plaatsen. Het 8 mm dikke multiplex wordt met een decoupeerzaag op maat 
gezaagd en de randen worden schuin afgeschuurd. De kap wordt gemaakt met 
behulp van vacuümvormen, vervolgens moet er een gat in geboord worden. Voor 
het vacuümvormen zal als grondstof een plaat PS gebruikt worden van 3 mm dik. 
De grondplaat en de kap worden met behulp van lijm aan elkaar verbonden. 
Daarnaast komt er in de achterkant een opening om de stekker van een adapter te 
plaatsen. De adapter die gebruikt wordt, zal de TR30RAM050 zijn. Deze voldoet 
aan de IEC 60601-1 norm voor medisch gebruik11. 

Inbouwversie 
Deze oplader bestaat uit een haak met een spoel erin (zie figuur 3.16). De 
hoofdlamp moet met de lamp naar boven opgehangen worden aan die haak. De 
oplader kan onder een bovenkastje geplaatst worden of op de plaats van de 
schakelbare haak ten behoeve van het koudlicht systeem. De haak wordt gemaakt 
uit dun plaatstaal. Over de spoel zit een plastic plaatje, dat in de haak geklemd 
wordt, er wordt zo een afronding gemaakt die gelijk is aan de ronding van de lamp. 
De elektronica bevindt zich in een rechthoekige behuizing (Multicomp GPL 2) aan 
de achterkant van de haak. Verder wordt dezelfde adapter gebruikt als bij de 
tafelversie.  

 
 

Figuur 3.16 Inbouwversie lader 

Figuur 3.15 Tafelmodel lader 
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Kosten 
De kosten van het tafelmodel en de inbouw versie zijn weergegeven in de figuren 
3.17 en 3.18.  
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Tafelmodel       

  grondplaat 1 5,00 5,00 

  kap (mal) 0,01 2000,00 20,00 

  kap (materiaal) 1 20,00 20,00 

  elektronica + printplaat 1 40,00 40,00 

  adapter 1 20,00 20,00 

  Assemblage (manuur) 1 30,00 30,00 

   Totaal 135,00 
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Inbouwversie       

  haak 1 20,00 20,00 

  bakje 1 1,00 1,00 

  elektronica + printplaat 1 40,00 40,00 

  adapter 1 20,00 20,00 

  Assemblage (manuur) 1 30,00 30,00 

   Totaal 111,00 

Figuur 3.17 Kosten tafelmodel lader Figuur 3.18 Kosten inbouwversie lader 
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3.5 Assemblage 
De assemblage van de hoofdlamp wordt stap voor stap doorgenomen. 

Stap 1 Verlichting 
· Bevestig de plaatjes voor het instellen van de positie aan elkaar met M4 

boutjes, ringetjes en zelfborgende moertjes. 
· Bevestig het plaatje dat aan de voorhoofdzijde geplaatst moet worden aan 

de batterijhouder met M4 bouten met verzonken kop en zelfborgende 
moertjes. 

· Bevestig het printplaatje met LED met behulp van twee M2 boutjes en 
ringetjes aan de vaste lenshouder en het plaatje dat aan de lampzijde 
geplaatst moet worden. Sluit af met een zelfborgende moer M2. Let er op 
dat het snoertje door het gaatje in de vaste lenshouder heen getrokken 
wordt 

· Klik de vaste lens in de houder en vervolgens op het printplaatje. 
· Bevestig de (losse) tweede lens met behulp van de borgring in de 

verstelbare lenshouder. 
· Draai de vaste en verstelbare lenshouder in elkaar. 

Stap 2 Energie 
· Trek de draad vanuit de verlichtingsunit door het gat in de batterijhouder 

en bevestig aan de printplaat. 
· Sluit de batterij aan op de printplaat. 
· Sluit de spoel aan op de printplaat via het gaatje in de hoofdband. 
· Plaats de batterij en de printplaat in de batterijhouder. 
· Maak de gaten in de hoofdband geschikt voor moeren met een verzonken 

kop. 
· Bevestig de batterijhouder aan de hoofdband met M4 boutjes met 

verzonken kop en zelfborgende bouten. 
· Plaats de comfortzone voor het voorhoofd, let er op dat twee delen 

onder de batterijhouder geklemd worden en dat de spoel zich onder de 
comfortzone bevindt. 

 
 

Stap 3 Hoofdunit 
· Plaats de houder zo ver mogelijk op de band, zodat het uiteinde er weer 

uit komt. Breng de uiteinden naar elkaar en plaats het tandwiel zo dicht 
mogelijk bij beide uiteinden. Buig de houder een stukje open (met enige 
kracht) en schuif het tandwiel naar het midden van de houder, zodat het 
in de opening valt.  

· Plaats de knop op het tandwiel en zet het vast met behulp van een boutje. 
· Indien van toepassing herhalen voor de band over het hoofd. 
· Plaats de comfortzone(s) voor het verstelsysteem. 

Stap 4 Lader (tafelmodel) 
· Plaats de printplaat op de onderplaat. 
· Plaats de spoel met behulp van tape in de verhoging in de oplader en sluit 

deze aan op de printplaat. 
· Bevestig de opening voor de stekker van de adapter en sluit deze aan op 

de printplaat. 
· Lijm de onderplaat en de kap aan elkaar. 

Stap 4 Lader (inbouwversie) 
· Plaats de printplaat op de haak. 
· Plaats de spoel met behulp van tape in het onderste gedeelte van de haak 

en sluit de spoel aan op de printplaat. 
· Bevestig de opening voor de stekker van de adapter en sluit deze aan op 

de printplaat. 
· Maak de behuizing voor de elektronica vast aan de haak. 
· Bevestig de haak op de gewenste plek. 
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3.6 Kosten 
Per deel zijn de kosten van de arbeid, inkoop- en maatwerk onderdelen 
opgenomen. In totaal zijn de kosten van de onderdelen voor een hoofdlamp met 
een enkele band €230 en voor een dubbele band €268. De onderdelen voor een 
tafelmodel oplader kosten €85, voor de inbouwversie moet €81 aan onderdelen 
worden uitgegeven. Er is 5,5 uur arbeid á €30 nodig om de lamp en oplader in 
elkaar te zetten. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de 
onderzoekskosten, namelijk drie maanden stagevergoeding voor deze bachelor 
opdracht, zes weken verder onderzoek naar het opladen en vier weken verdere 
uitwerking van de elektronica en het ontwerpen van een printplaat. De 
onderzoekskosten komen daarmee uit op €12900 en worden verdeeld over 100 
hoofdlampen. Ook de kosten van de mal voor de batterijhouder en het tafelmodel 
lader (€3000) worden over 100 lampen verdeeld (ondanks dat niet alle lampen een 
tafelmodel lader zullen hebben). In figuur 3.19 is een overzicht van de kosten 
weergegeven. De eis dat de kostprijs onder de €600 is, wordt niet gehaald, maar 
de verkoopprijs van €1200 kan wel gehaald worden. 
 
 
 
 
 

 enkele band  dubbele band 
Onderdelen hoofdlamp  €         230   €          268  
Onderdelen tafelmodel oplader  €           85    €            85 
5,5 uur arbeid á €30  €         165    €          165  
Onderzoekskosten / hoofdlamp  €         129    €          129  
Kosten mallen / hoofdlamp  €          30    €            30  
Totaal  €         639   €          677  

 

 
 
 

3.7 Risico’s  
Met het gebruik van de hoofdlamp kunnen fouten optreden. Om dit zoveel 
mogelijk te vermijden en de risico’s in de hand te houden wordt een risicoanalyse 
gedaan (zie bijlage Q). MediTop voert deze uit volgens Norm ISO 14971:2000(E). 
Deze methode kijkt naar verschillende typen gevaren, waaronder energie gevaren, 
biologische gevaren, gevaren van buitenaf, gevaren gerelateerd aan het gebruik van 
het product en gevaren die ontstaan bij een foutieve werking, onderhoud en 
veroudering. Op al deze punten zijn de gevolgen van fouten die kunnen optreden 
aanvaardbaar en wordt de kans dat de fout optreedt klein geacht en is de 
voorhoofdslamp zo ontworpen dat fouten geminimaliseerd worden. Wel moet er 
bij de uitwerking van de spoelen aandacht besteedt worden aan de uitgezonden 
elektromagnetische golven, volgens Marco Oppelaar zal dit echter geen 
onoverkomelijke problemen opleveren. De conclusie van de risicoanalyse is dat de 
aanwezige mogelijke gevaren op een dusdanige manier beveiligd zijn dat er, 
indien gebruikt door deskundig opgeleid personeel, voor de patiënt geen 
gevaren zijn. 
 

3.8 Gebruiksaanwijzing 
De hoofdlamp is ontworpen om zeer gemakkelijk te gebruiken, toch zal een 
gebruiksaanwijzing handig zijn wanneer het product voor de eerste keer gebruikt 
wordt. In de gebruiksaanwijzing wordt duidelijk uitgelegd dat het erg belangrijk is 
dat de lamp tussen de gebruiksperiodes door opgeladen wordt en hoe de lamp in 
de oplader geplaatst moet worden. Daarnaast worden ook de basisfuncties zoals 
het verstellen van de hoofdbanden, het verstellen van de positie van de lamp, het 
instellen van de diameter van de lichtbundel en het aan en uitschakelen aan bod. In 
bijlage R is de gebruiksaanwijzing weergegeven. 

Figuur 3.19 Kostenoverzicht 
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4 Prototype 
Er is een zichtmodel gemaakt om te onderzoeken of de hoofdlamp comfortabel is 
en hoe hij er uit ziet. Het model bevat geen elektronica, maar heeft wel de juiste 
afmetingen en het werkelijke gewicht. Voor afbeeldingen van het eindresultaat en 
de genoemde onderdelen zie bijlage S. 
 

4.1 Hoofdunit 
De hoofdunit wordt zo veel mogelijk volgens de originele processen gemaakt. Voor 
het prototype worden de banden en comfortzones op maat gemaakt. 

Banden 
De hoofdbanden worden gesneden met de lasersnijder. Het materiaal waaruit ze 
gemaakt zijn is PET van 1 mm dik. Ze zijn niet exact volgens het ontwerp gemaakt, 
omdat er niet genoeg ruimte in de lasersnijder is om de band in één keer te maken. 
De banden zijn daarom in twee delen gesneden, en later weer aan elkaar gezet. In 
figuur 4.1 staan de delen van de banden en in bijlagen J1 en J2 zijn de maten te 
vinden. 

Comfortzones 
De comfortzones zijn uit leer geknipt, volgens de maten die ook in het ontwerp 
gebruikt worden (zie bijlagen K1 en K2). Er zijn in plaats van het PE tape 
verschillende lagen dubbelzijdig plakband gebruikt. Hierdoor is de comfortzone van 
het prototype iets minder zacht dan in het ontwerp. 
 

4.2 Verlichting 
Voor het zichtmodel wordt geen lampje of elektronica geplaatst.  

Verstellen positie lamp 
Voor het verstellen van de positie van de lamp zijn verschillende plaatjes nodig. De 
plaatjes zijn gemaakt uit aluminium plaat, door de vorm uit te zagen, gaten te boren 
en de plaatjes in de juiste vorm te buigen. De plaatjes uit het midden en bij het 
voorhoofd voldoen aan de maten die ontworpen zijn (zie bijlagen L1 en L2). Het 
maken van het plaatje voor de lampzijde leverde wat problemen op bij het buigen 

Figuur 4.1 Uitslag banden prototype 
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van het plaatje. Er is daarom gekozen om in plaats van één onderdeel twee 
identieke plaatjes te maken die gecombineerd hetzelfde resultaat opleveren. In 
bijlage T zijn de werktekeningen te vinden. Ook voor het eindontwerp zou deze 
oplossing waarschijnlijk beter zijn dan het enkele plaatje. 

Verstellen diameter lamp 
Voor het systeem voor het verstellen van de diameter worden de benodigde 
onderdelen zoveel mogelijk gemaakt volgens de maten van het eindontwerp (zie 
bijlagen M1, M2 en M3). Het materiaal is echter geen PVC maar aluminium. In de 
werkplaats van de universiteit geen tap aanwezig is om M27.1 schroefdraad te 
draaien. Er moet daarom een beitel gebruikt worden om het schroefdraad te 
maken, bij PVC geeft dit geen goed resultaat, maar bij aluminium wel. 
 

4.3 Energie 
Wat betreft de energie wordt alleen de batterijhouder gemaakt, verder wordt wel 
het gewicht van de onderdelen benaderd. 

Batterijhouder 
De batterijhouder voor het prototype wordt gemaakt met behulp van 
vacuümvormen, zoals ook in het ontwerp het geval is. Daarvoor is een mal nodig, 
de werktekeningen staan in bijlage P2. De mal is uit Sibatool gemaakt. 
 

4.4 Eindresultaat 
De onderdelen voor de enkele hoofdband zijn samengevoegd, zie figuur 4.2. 
 
Uit het zichtmodel kan geconcludeerd worden dat het op- en afzetten inderdaad 
met één hand uitgevoerd kan worden (binnen 4 seconden), ook het instellen van de 
lengte van de banden is binnen vier seconden te realiseren. Het instellen van de 
positie van de lamp lukt ook met één hand en binnen de gestelde tijd.  
 
Ook is het draagcomfort gecontroleerd. De bekleding van de comfortzones is in 
het prototype minder zacht dan in het eindontwerp, maar zelfs dan is het dragen 
van de hoofdlamp comfortabel.  

Figuur 4.2 Prototype hoofdlamp met enkele band  
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5 Conclusies en Aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Het doel van deze Bachelor Opdracht was het ontwerpen van een draadloze 
voorhoofdslamp voor medisch specialisten, als alternatief voor fiberoptische 
systemen die nu vaak gebruikt worden. Dit doel is bereikt en er is een draadloze 
hoofdlamp ontworpen die geschikt is voor gebruik in een onderzoekskamer van 
bijvoorbeeld een KNO-arts.  
 
Om tot een ontwerp te komen, zijn eerst een gebruiksonderzoek, een 
marktanalyse en een productfunctieanalyse uitgevoerd. Uit het gebruiksonderzoek 
is gebleken hoe de artsen de huidige hoofdlampen gebruiken. Dat kon vertaald 
worden in de eisen voor de draadloze hoofdlamp met betrekking tot het gebruik. 
De marktanalyse heeft inzicht gegeven in de fiberoptische systemen die nu gebruikt 
worden (prijs en specificaties). Ook verschillende modellen draadloze hoofdlampen 
zijn geanalyseerd. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen waarop de 
draadloze hoofdlampen tekort komen. In het nieuwe ontwerp worden deze punten 
opgelost. De productfunctieanalyse heeft inzicht gegeven in de verschillende 
aspecten van het product waar rekening mee gehouden moet worden tijden het 
ontwerpproces. Met deze onderzoeken zijn de eisen achterhaald die aan het 
product gesteld worden en daarmee is een PVE opgesteld. Het PVE is als 
uitgangspunt gebruikt voor het verdere ontwerpproces. 
 
De volgende stap was het opstellen van een morfologisch schema, op basis van 
verschillende functies uit de productfunctieanalyse. Met het schema zijn drie 
verschillende concepten opgesteld. Uit de concepten is een keuze gemaakt op basis 
van het PVE en de meningen van Gé van Breukelen (hoofd R&D) en Marco 
Oppelaar (elektrotechnisch ontwikkelaar), hierbij lag de nadruk op de meningen. 
Het uiteindelijke concept is een combinatie van de goede punten van de drie 
concepten.  
 
Het concept is verder uitgewerkt, waarbij onder andere gedacht is aan de 
productiemethodes, materialen en kosten. Er zullen vrij weinig hoofdlampen 
geproduceerd worden (ongeveer 100 per jaar), daarom is zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van productieprocessen met lage instapkosten en standaard onderdelen. 

Uiteindelijk is er een ontwerp gemaakt dat comfortabel, licht en gemakkelijk in 
gebruik is. Kortom een waardig alternatief voor fiberoptische systemen. Het 
ontwerp voldoet grotendeels aan de eisen (zie figuur 5.1, voor een overzicht van 
de eisen zie 1.4 Programma van Eisen) Het ontwerp haalt twee eisen niet, de 
kosten van de hoofdlamp komen net iets boven de vooraf vastgestelde kostprijs uit, 
maar kan de gewenste verkoopprijs van €1200 wel gehandhaafd worden. Daarnaast 
sluit de vormgeving van het tafelmodel lader niet direct aan bij de units die 
MediTop verkoopt, maar deze is dan ook bedoeld om los verkocht te worden. 

Figuur 5.1 Beoordeling eindontwerp 
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5.2 Aanbevelingen 
Er zijn nog een aantal punten die verder ontwikkeld moeten worden voordat de 
voorhoofdslamp geproduceerd kan worden.  
 
Ten eerste moet de combinatie van de lamp en beide gebruikte lenzen onderzocht 
worden. Er is rekening gehouden met een verlies van meer dan 25%, en een 
minimale diameter van 20 mm. Deze waarden moeten in de werkelijkheid getest 
worden, voordat deze specificaties doorgegeven kunnen worden aan klanten. 
Mocht de lichtopbrengst van de Luxeon Rebel LED toch te laag blijken, kan 
gekozen worden voor de Diamond dragon en zullen verschillende afmetingen van 
het ontwerp anders zijn dan beschreven in het verslag. 
 
Vervolgens moet er voor de elektronica in de hoofdlamp een printplaat ontworpen 
worden. De belangrijkste onderdelen zijn al vastgesteld, maar ze moeten ingesteld 
worden door verschillende weerstanden en condensatoren te gebruiken en dat 
gedeelte is nog niet vastgelegd.  
 
Ook moeten de spoelen die gebruikt worden voor het opladen en de elektronica 
die daar voor nodig is uitgewerkt worden. Aan de hand daarvan moet gekeken 
worden of de afmetingen van de voorgestelde opladers overeenkomen met de 
afmetingen van de spoelen en de elektronica. Wanneer dit niet het geval is, zullen 
deze moeten worden aangepast.  
 
Verder moet er nagedacht worden over een geschikte verpakking. 
 
Tenslotte moeten de vertegenwoordigers van MediTop hun klanten enthousiast 
krijgen over deze voorhoofdslamp en zorgen dat de lampen verkocht worden. 
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Figuur 3.8 & 3.9 http://www.philipslumileds.com/pdfs/DS56.pdf 
 
De overige figuren zijn zelfgemaakt. 
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Bijlage A Gebruiksonderzoek 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een beeld te krijgen van hoe men met de huidige draadloze hoofdlampen 
omgaat. 

Opzet 
Donderdag 17 en 18 april 2008 is er een beurs voor KNO artsen, waar MediTop ook vertegenwoordigd zal zijn. 
Deze beurs is een goede gelegenheid om verschillende artsen kort een aantal vragen te stellen over het gebruik van 
een hoofdlamp. Wat met name belangrijk is om achter te komen, is hoe lang de lamp per keer dat hij aan is brandt en 
hoeveel tijd er tussen de gebruiksperiodes zit waarin de batterij opgeladen kan worden. Daarnaast is het ook nuttig 
om achter te komen hoe vaak de lamp op- en afgezet wordt. Om achter deze informatie te komen, worden de 
volgende vragen gesteld: 
  
· Wordt deze hoofdlamp alleen door u of door meerdere personen gebruikt? 
· Hoeveel patiënten ziet u per dag? 
· Hoe lang ziet u één patiënt per consult? 
· Bij hoeveel patiënten per dag gebruikt u de hoofdlamp? 
· Hoe lang zit de lamp op het hoofd per patiënt waar u de hoofdlamp gebruikt?  
· Hoe vaak zet u de hoofdlamp op per patiënt waar u de hoofdlamp gebruikt? 
· Hoe lang is de lamp gemiddeld aan per patiënt waar u de hoofdlamp gebruikt? 
· Wat is de maximale tijd dat de lamp aaneengesloten brandt? 
· Heeft u verder nog opmerkingen met betrekking tot een nieuwe draadloze hoofdlamp? 

 

Resultaten 
Er zijn zeven KNO-artsen ondervraagd over het gebruik van een hoofdlamp. Er worden antwoorden gegeven die met 
elkaar overeenkomen, dus met dit aantal is al een beeld te krijgen van het gebruik. Een overzicht van de antwoorden 
is te vinden in figuur A1. Vervolgens wordt kort besproken wat de antwoorden voor ontwerpimplicaties hebben.  
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Aantal personen dat de lamp gebruikt 1 1  1+  1+  1+ 1  1+  

Aantal patiënten/dag 40 60 50 60 60 60 60 56 

Duur bezoek min / patiënt 7 7 7 7 7 7 7 7 

Aantal patiënten waarbij hoofdlamp wordt gebruikt 40 40 50 54 60 60 60 52 

% patiënten bij wie hoofdlamp wordt gebruikt 100 67 100 90 100 100 100 94 

Gemiddelde duur lamp op hoofd in minuten 3 1 3 1 3 2 1 2 

Aantal keer dat hoofdlamp opgezet wordt / patiënt 1 1 1 1 1 1 1 1 

Aantal keer dat hoofdlamp opgezet wordt / dag 40 40 50 54 60 60 60 52 

Gemiddelde brandduur lamp in minuten 3 1 3 3 3 2 1 2,3 

Maximale brandduur lamp in minuten 4 3 5 7 3 10 10 6 

Brandduur per dag in minuten 120 40 150 162 180 120 60 119 
Figuur A1 Overzicht antwoorden 

Aantal gebruikers hoofdlamp 
Vier van de zeven ondervraagden geeft aan dat ze niet de enige gebruikers van de hoofdlamp zijn. Dat wil dus zeggen 
dat de hoofdlamp niet één keer ingesteld kan worden, om daarna voor altijd zo te blijven, maar regelmatig ingesteld 
wordt. Dat betekent voor het ontwerp dat het instellen snel en eenvoudig moet kunnen gebeuren.  
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Op- en afzetten  
De artsen zien tussen de 40 en 60 patiënten per dag, waarbij vijf van de zeven artsen 60 patiënten per dag op consult 
hebben. Waarvan in vijf van de zeven gevallen alle patiënten onderzocht worden met behulp van een hoofdlamp, het 
gemiddelde percentage is 94%. Als de hoofdlamp wordt gebruikt, wordt deze in een consult één keer op het hoofd 
gezet, gebruikt voor het onderzoek en daarna weer afgezet. In totaal wordt de lamp 40 tot 60 keer per dag op- en 
afgezet. Voor het ontwerp van het nieuwe product moet dus rekening gehouden worden met dit feit. De lamp moet 
gemakkelijk en snel op het hoofd te plaatsen zijn en er ook weer zonder moeite en ongemak vanaf kunnen. Het 
materiaal en de vorm van de lamp moeten berekend zijn op het herhaaldelijk op- en afzetten. 

Brandduur 
De zeven artsen geven allen aan dat een consult gemiddeld zeven minuten duurt. Van deze tijd wordt tussen de één 
en drie minuten doorgebracht met de hoofdlamp op het hoofd, die gedurende die tijd ook brandt. Drie van de 
ondervraagden geven aan één minuut een hoofdlamp nodig te hebben, eenzelfde aantal werkt drie minuten met de 
lamp en één persoon onderzoekt twee minuten. Als maximum brandduur worden getallen genoemd van drie tot tien 
minuten. De langste komt voor bij kleine poliklinische ingrepen en wordt twee keer genoemd. De tijd dat de lamp op 
één dag brandt, varieert van 40 tot 180 minuten. (Deze tijd is niet direct gesteld, maar berekend door het aantal 
patiënten waarbij de hoofdlamp gebruikt wordt per dag te vermenigvuldigen met de gemiddelde tijd dat de lamp aan is 
per patiënt waarbij de hoofdlamp gebruikt wordt.)  
Bij gebruik van de hoofdlamp moet er rekening mee gehouden worden dat gedurende een werkdag van acht uur ieder 
uur acht onderzoeken plaatsvinden, waarbij de lamp per onderzoek gemiddeld drie minuten aan staat, met één keer 
per dag een uitschieter naar maximaal 10 minuten aaneensluitend branden. 

Opmerkingen 
Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt door de artsen, waaronder verschillende over problemen die er met 
huidige hoofdlampen spelen: 
· de draadloze hoofdlampen worden zwaar gevonden; 
· het licht van sommige lampen wordt te blauw ervaren; 
· de diameter van de lampen kan niet klein genoeg ingesteld worden; 
· de accu (van de Heine 3S) is snel leeg 
· sommige opladers hebben een schakelaar, die wordt soms vergeten om te zetten, dus laadt de batterij niet 

op. 
 
Wensen die met betrekking tot het nieuwe ontwerp naar voren komen zijn: 
· de lamp moet licht zijn; 
· de diameter van de lichtbundel moet instelbaar zijn (op 300 mm 30 tot 40mm diameter); 
· de batterij moet snel opgeladen worden; 
· er moet een indicatie van het energieniveau zijn; 
· de kleur van het licht moet overeenkomen met dat van daglicht (niet te blauw, niet te geel); 
· de lamp moet met één hand opgezet kunnen worden; 
· wanneer de lamp goed werkt en comfortabel is, zou hij ook gebruikt kunnen worden bij operaties, de 

brandduur is in dat geval ongeveer 30 minuten. 
 

Conclusies 
Het instellen van de hoofdomtrek moet snel en eenvoudig gebeuren. Het op- en afzetten van de lamp moet snel, 
eenvoudig en comfortabel zijn. De lamp moet geschikt zijn voor het volgende gebruik: gedurende een werkdag van 
acht uur ieder uur acht onderzoeken, waarbij de lamp per onderzoek gemiddeld drie minuten aan staat, met één keer 
per dag een uitschieter naar 10 minuten aaneensluitend branden. 
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Bijlage B1 Marktanalyse 
Om een beeld te krijgen van wat er al op de markt is, wordt er gezocht naar vergelijkbare producten. Deze zijn 
ingedeeld in verschillende categorieën. Afbeeldingen van de verschillende besproken modellen staan in bijlage B2. 
Gedetailleerde specificaties en beoordelingen van de lampen zijn weergegeven in Bijlage B3 en B4. Er zijn naast dit 
marktonderzoek ook meerdere octrooien bekeken, een beschrijving hiervan staat in bijlage C, wanneer er een 
octrooi nummer vermeld staat, wordt verwezen naar deze bijlage. 
Als er prijzen van Dollar omgerekend zijn in Euro’s, is de koers van 7 april 2008 gebruikt, $1 = €0,631.  

Medische hoofdlampen met draad 
In deze categorie wordt eerst gekeken naar verschillende fiberoptische hoofdlampen, daarna komen lampen die op 
het lichtnet aangesloten moeten worden aan bod. 

Fiberoptische hoofdlampen 
Fiberoptische hoofdlampen zijn via een glasvezelkabel verbonden met een externe lichtbron. De kabel is in het 
algemeen rond de twee meter lang en loopt over het hoofd, via de rug naar de bron. Aan de kabel zijn clips bevestigd, 
waarmee de kabel langs kleding geleid kan worden. Afhankelijk van de lichtbron die gebruikt wordt, kan de kleur en 
de intensiteit van het licht verschillen.  
 
MediTop heeft in haar assortiment een hoofdlamp van BFW (de BFW High Lite Fiber Optic Headlight )die via een 
glasvezelkabel verbonden is met een lichtbron in de behandelunit. De lamp zit op het hoofd met een band om en een 
band over het hoofd (zie afbeelding). De lamp is met één hand te plaatsen. De lengte van deze banden is instelbaar via 
een draaiknop met een tandwiel. Het tandwiel grijpt in op geribbelde openingen in de banden, daardoor is de band in 
stappen van ongeveer 5 mm verstelbaar is. De omtrek kan gevarieerd worden tussen de 535 en 635 mm. Het 
comfort wordt geleverd door lapjes leer en schuim te gebruiken op plaatsen waar de huid geraakt wordt (dit zal 
verder comfortzones genoemd worden). Dit alles geldt ook voor de meeste andere medische hoofdlampen. Wanneer 
er niets vermeld is over de manier waarop de lamp op het hoofd geplaatst wordt, gebeurt dit volgens het zojuist 
beschreven principe. De positie van de lamp ten opzichte van het voorhoofd is ook instelbaar (zie afbeelding). Het 
lampje heeft de volgende graden van vrijheid: rotatie om de x as, rotatie om de z as, (beperkte) translatie over de x as 
en (beperkte) translatie over de y as. De kosten van deze hoofdlamp (exclusief lichtbron) zijn €920. De lichtbron die 
er Meditop er bij levert kost €620.  
 
De andere lamp die MediTop levert is van Gerhard Manske Feinmechanik Glasferoptik. De band die over het hoofd 
loopt is niet instelbaar door een draaiknop, maar via een staafje dat in verschillende gaatjes bevestigd kan worden 
(vergelijkbaar met een riem). Verder zijn er bij het voor- en achterhoofd comfortzones aangebracht en zijn er op 
verschillende plaatsen geleiders voor de glasvezelkabel. 
 
FaroMed produceert ook fiberoptische hoofdlampen, hier worden drie modellen kort besproken: de 08-325, 08-335 
en 08-5552. De 08-325 heeft geen band over het hoofd, een comfortzone bij het voorhoofd de omtrek is verstelbaar. 
De prijs van dit model is ongeveer €4303 De 80-335 is vergelijkbaar, maar heeft bovendien een band die over het 
hoofd loopt (zonder comfortzone) en moet rond de €4403 kosten. Tenslotte is er ook nog de 08-555, deze gebruikt 
twee fiberoptische kabels voor licht en heeft een grotere lamp. De lichtopbrengst is dan ook bijna twee keer zo hoog 
als bij de andere modellen. De positie van de lamp is te veranderen met een hendeltje, dat afgekoppeld kan worden 
voor sterilisatie. De kosten van deze lamp zijn €8003.  
 
Een vergelijkbaar product is de Heine MD 1000 Fiber Optic Headlight4. De positie van de lamp ten opzichte van het 
voorhoofd is instelbaar. Het lampje heeft de volgende graden van vrijheid: rotatie om de z as, translatie over de x as. 
Als extra feature kan er een camera en/of binoculair op geplaatst worden. De kosten van deze hoofdlamp zijn 
ongeveer $960 of €600. De lichtbron kost rond de $900 of €570.  
 
Welch Allyn heeft ook een fiberoptisch product in haar assortiment: het MFI Solarc Headlight System5. Deze lijkt erg 
veel op de MD 1000. De kosten van de lichtbron zijn ongeveer €900 en van de hoofdlamp €7006.  
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Er is een hybride systeem gepatenteerd (patentnummer US2006285316). Hierbij kan een externe lichtbron 
aangesloten worden op de hoofdlamp wanneer fel licht gewenst is en bewegingsvrijheid ondergeschikt is. Wanneer 
bewegingsvrijheid juist wel erg belangrijk is, kan worden overgeschakeld op een LED lampje dat een batterijpak 
gebruikt als energiebron.  
 
Wat betreft lichtsterkte moet de hoofdlamp zo veel mogelijk overeenkomen met de besproken fiberoptische 
hoofdlampen. Wanneer dat gerealiseerd kan worden, mag ook de prijs van de nieuwe hoofdlamp overeenkomen met 
die van deze hoofdlampen plus lichtbron. 

Hoofdlampen met snoer 
Er zijn ook hoofdlampen die een eigen lichtbron hebben en met een snoer aangesloten zijn op het lichtnet.  
 
Een voorbeeld hiervan is de 08-750 van FaroMed7. De verlichting wordt verzorgd door een LED lampje. Er zijn 
comfortzones van neopreen bij het voor- en achterhoofd en loopt geen band over het hoofd. De prijs van dit product 
is ongeveer €2803.  
 
Ook Heine heeft een hoofdlamp die met een adapter aangesloten wordt op het lichtnet. Deze hoofdlamp, de Heine 
SL 3504, heeft een Xenon halogeen lamp. De lamp is op het hoofd geplaatst met een verstelbare band die om het 
hoofd heen zit. Ook bij dit type zorgt een leren lap in combinatie met schuim voor comfort. De kosten van deze lamp 
zijn ongeveer $5708 of €360. 
Bij de Heine UBL 100 Clip Lite9 kan de verlichting met een knijper op de (veiligheids) bril van een medisch specialist 
bevestigd worden. Dit product heeft een halogeenlamp die op het lichtnet aangesloten wordt met behulp van een 
adapter. De diameter van de bundel is niet instelbaar, maar staat vast op ongeveer 110 mm bij 500 mm werkafstand. 
Dit product kost ongeveer €1809 (inclusief adapter). 

Draadloze hoofdlampen 
Er zijn veel verschillende draadloze hoofdlampen, de meeste maken gebruik van LED lampen, en enkele modellen van 
Xenon verlichting. 

LED-lampen 
Op dit gebied biedt FaroMed verschillende modellen aan: de 08-139, 08-710 en 08-7402. De 08-139 heeft een band 
om het hoofd met comfortzones van schuim. Vanaf het LED lampje op het voorhoofd loopt een snoertje naar een 
batterijpack met vijf AA batterijen, de lamp kan hier 2,5 uur op branden. Deze batterijpack kan op de kleding (riem, 
broekzak) van de gebruiker bevestigd worden. Dit product kost €2303. 
De 08-710 is vergelijkbaar met de 139, maar de batterijpack is bevestigd op het achterhoofd. Ook gaan er drie AA 
batterijen in (in plaats van vijf), waardoor de brandduur op volle batterijen 2 uur is. De prijs van dit model is €290. 
Dan is er nog de 08-740 die gebruik maakt van een Li-ion accu als stroomvoorziening. Deze moet op de kleding 
bevestigd worden (prijs onbekend). 
 
Heine heeft de 3S4 op de markt: een hoofdlamp die voorzien is van LED verlichting en zowel op het lichtnet als op 
batterijen kan werken. De accu, die op de kleding gedragen wordt, gaat 2,5 uur mee bij continu gebruik van de 
verlichting. De lamp is in positie instelbaar op dezelfde wijze als de MD 1000. Verder is de diameter van de 
lichtbundel instelbaar tussen 20 en 130 mm (op 500 mm werkafstand) en kan de lichtintensiteit aangepast worden. 
Deze hoofdlamp is te koop voor €74010.  
 
Van het bedrijf Light-Tech zijn twee LED hoofdlampen op de markt, model 703 en model 560 SS11. Deze hebben 
respectievelijk een 3 W en 1 W lampje. De bijgeleverde batterijen dienen op de kleding gedragen te worden, en 
zorgen voor 3,5 uur licht. Deze lampen worden op met een flexibele band het hoofd gedragen, er wordt geen gebruik 
gemaakt van schuim of leren bescherming. De kosten van de 703 zijn €31511 en van de 560SS €16011.  
 
Reddylite verkoopt twee typen LED hoofdlampen, de II LED en de III12. Beide types hebben een elastische hoofdband 
met klittenband. Bij de II LED worden twee AA batterijen op het voorhoofd gedragen en bij type III vier AA batterijen 
op de kleding. De kosten van deze lampen zijn niet bekend.  
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Welch Allyn heeft ook verschillende LED hoofdlampen in het assortiment. De Solid State Portable13 hoofdlamp maakt 
gebruik van een Solid State LED Lamp, deze kan 90 minuten gebruikt worden bij een volle batterij. De batterij bevindt 
zich op het voorhoofd. Ook kan de lamp aangesloten worden op het lichtnet. De bevestiging aan het hoofd wordt 
gerealiseerd door een rekbare band met badstof. De lichtbundel heeft een instelbare diameter: ongeveer 40 tot 250 
mm bij 500 mm werkafstand. De prijs van dit product is €2906. 
Ook de Welch Allyn Solid State Procedure14 hoofdlamp gebruikt een Solid State lamp en heeft een batterij die de 
lamp maximaal 1 uur voluit laat branden. De batterij is ergens aan de kleding van de arts bevestigd, bijvoorbeeld de 
riem, en is via een snoertje verbonden met de lamp. De lamp wordt op zijn plaats gehouden door een verstelbare 
band om het hoofd. De diameter is instelbaar tussen 40 en 250 mm bij een werkafstand van 500 mm. De kosten zijn 
ongeveer €7706.  
   
Daarnaast zijn er verschillende draadloze producten die niet op de markt verkrijgbaar zijn, maar wel gepatenteerd 
zijn. Een voorbeeld is de ‘Surgical headlight’ (patent nummer US2007097702), deze maakt gebruik van meerdere 
LEDs, die via glasvezelkabels gecombineerd worden tot één lichtbundel. De hoofdlampen uit patent nummers 
WO2006080918 en US2002089844 gebruiken ook meerdere bronnen, deze worden op dezelfde plaats gericht. 

Xenon-lampen 
Reddylite heeft naast de al besproken LED verlichting ook twee lampen met Xenon verlichting in het assortiment: 
Type I en II12. Beide werken op twee AA batterijen op het voorhoofd, maar ze verschillen in lichtopbrengst. De 
kosten van type I zijn €50, die van type II onbekend, maar zullen in dezelfde orde van grote liggen.  

Niet-medische draadloze hoofdlampen 
Naast hoofdlampen voor medische doeleinden kan het ook zinvol zijn enkele niet-medische hoofdlampen te bekijken. 
Er is een groot aanbod van draadloze hoofdlampen voor outdoor doeleinden. Deze lampen variëren in prijs van rond 
de €10 tot de €100. Drie voorbeelden worden behandeld. 
 
De PrincetonTec APEX LED15 wordt gedragen met verstelbare banden van elastiek die op en over het hoofd lopen. 
Bij het voorhoofd bevindt zich een lamp, deze is via een snoertje verbonden met de batterijpack aan de achterkant 
van het hoofd. Er passen vier AA batterijen in de batterijpack, waar de lamp vervolgens 72 uur op kan branden. De 
kosten zijn €9015.  
 
Een ander voorbeeld is de Energizer Advanced16, deze wordt met een enkele verstelbare band om het hoofd op zijn 
plaats gehouden. Op het voorhoofd bevinden zich vier witte en twee rode LEDs. De rode dienen voor bijvoorbeeld 
kaartlezen. De drie AAA batterijen bevinden zich in hetzelfde compartiment als de lampjes. Met een volle set 
batterijen kunnen de vier witte LEDs 50 uur branden. Deze hoofdlamp kost €4016.  
 
De laatste en goedkoopste van de drie hoofdlampen is de Favourlight Clip-On17. Deze heeft een elastiekband om het 
hoofd met aan de voorkant de batterijen en het lampje. Het geheel is erg compact en weegt slechts 28 g. De prijs van 
dit product is €1317.  

Andere compacte verlichting 
Het is nuttig om ook te kijken naar lampen die voor medische onderzoeken gebruikt worden en niet op het hoofd 
worden gedragen.  
 
Lampjes in de vorm van pennen komen vaak voor om kleine onderzoeken zoals pupilreflex tests en dergelijke mee uit 
te voeren. Deze lampen zijn er in veel verschillende uitvoeringen18 (vorm, lichtbron, voor eenmalig of her- gebruik en 
in verschillende prijsklassen), maar gedetailleerde informatie ontbreekt in de omschrijvingen. Een andere lamp die 
voor hetzelfde wordt gebruikt is de Maglite Mini19. Dit lampje ligt voor ongeveer €1519 in de winkel en brandt 6 uur 
op twee AAA batterijen.  

Conclusie 
Uit dit marktonderzoek is een beeld ontstaan van welke soorten lampen er op de markt zijn en wat deze kunnen. 
Ook zijn er een aantal aandachtspunten naar voren gekomen met betrekking tot de specificaties van de nieuw te 
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ontwerpen hoofdlamp (indicatie van de benodigde lichtsterkte, het belang van de kleur van het licht, gewenste 
werkafstand, diameter lichtbundel en het gebruikelijke gewicht).  
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Bijlage B2 Afbeeldingen marktanalyse 
In deze bijlage zijn de afbeeldingen van de hoofdlampen weergegeven. 

Medische hoofdlampen met draad 

Figuur B1 BFW High Lite Fiber 
Optic Headlight  

Figuur B2 Gerhard Manske 
Feinmechanik Glasferoptik 

Figuur B5 
FaroMed 08-325 

Figuur B 3  
FaroMed 08-335 

Figuur B8 
FaroMed 08-555 

Figuur B4 
Heine MD 1000 

Figuur B6Welch Allyn MFI Solarc 
Headlight System 

Figuur B7 
FaroMed 08-750 

Figuur B9 
Heine SL350 

Figuur B10 
Heine UBL 100 Clip Lite 
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Draadloze medische hoofdlampen 
 

Figuur B11 
FaroMed 08-139 

Figuur B12 
FaroMed 08-710 

Figuur B13 
FaroMed 08-740 

Figuur B14 
Heine 3S 

Figuur B16 
Light-Tech 560SS 

Figuur B15 
Light-Tech 703 

Figuur B17 
Reddylite II LED 

Figuur B18 
Reddylite II 

Figuur B19 
Welch Allyn Portable 

Figuur B21  
Welch Allyn Procedure 

Figuur B20 
Reddylite I 

Figuur B22 
Reddylite II 
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Niet-medische draadloze hoofdlampen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andere compacte medische verlichting 
 

 

 

Figuur B23 
Princeton Tec APEX LED 

Figuur B24 
Energizer Advanced 

Figuur B25 
Favourlight Clip-on 

Figuur B26 
Wegwerp pen verlichting 

Figuur B27 Wegwerp pen 
verlichting (Welch Allyn) 

Figuur B28 
Herbruikbare pen verlichting 

Figuur B29 
Maglite Mini 
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Bijlage B3 Specificaties marktanalyse 

In deze bijlage zijn de specificaties van de hoofdlampen weergegeven, voor zover deze door de fabrikant of verkoper 
bekend gemaakt zijn. 

Medische hoofdlampen met draad 
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Fiberoptische hoofdlampen          

 BFW High Lite  920  -  250 - ∞ - j j 

 Heine MD 100 600 50 -   - ∞ - j j 

 FaroMed 08 - 335 440 50 - 80 - 160 300 - ∞ - j j 

 FaroMed 08 - 325 430 50 - 80 - 210 290 - ∞ - j j 

 FaroMed 08 - 555 800 90 - 22 - 220 500 - ∞ - j j 

 Glasferoptik hoofdlamp 680  - 20 - 200 170 - ∞ - j j 

 Welch Allyn MFI Solarc 700  - 25 - 90 250 - ∞ - j j 

            

Hoofdlampen met snoer          

 FaroMed 80-750 280  6000 35-100 160  ∞ - j j 

 Heine SL 350 360      ∞ - j j 

 Heine UBL 100 Clip Lite 180      ∞ - n j 
 
 
* excl. lichtbron á €600 
** Diameter lichtbundel bij een werkafstand van 500 mm 



 

Universiteit Twente / MediTop 14 

Draadloze medische hoofdlampen 
 

  Pr
ijs

* 
(€

) 

Li
ch

tin
te

ns
ite

it 

K
le

ur
 li

ch
t 

(K
) 

D
ia

m
et

er
**

 (m
m

) 

G
ew

ic
ht

 (g
) 

Le
ve

ns
du

ur
 la

m
p 

(1
00

0 
uu

r)
 

Br
an

dd
uu

r 
(u

ur
) 

1 
ha

nd
 

Sn
oe

r 

Draaadloze LED hoofdlampen          

 FaroMed 08-139 230   6000 35 - 100 150   2,5 j j 

 FaroMed 08-710 290   6000 35 - 100 200   2 j n 

 FaroMed 08-740     6000 36 - 100 160   4 j j 

 Heine 3S 740 30000 Lux 6000 20 - 130  90 20 2,5/∞ j j 

 Light-Tech 560SS  160   5500   115 50 3,5/∞ j j 

 Licht-Tech 703  315 115 Lm 5300 50 - 150 150   3,5/∞ j j 

 Reddylite II (LED)   45 Lm 5500   180 100   n n 

 Reddylite III   70 Lm 5500   37 50   n j 

 Welch Allyn Portable 290 20 Lm 5500 40 - 250 135 10 1,5/∞ n n 

 Welch Allyn Procedure 770 50 Lm 5500 40 - 250 170 10 1/∞ j j 

           

Draadloze Xenon hoofdlampen         

 Reddylite I (Xenon) 50 23 Lm 3200 ± 100 160     n n 

 Reddylite II (Xenon)   8000 cd 3200 ± 30 180     n n 
 
 
* incl. oplader/batterijen 
** Diameter lichtbundel bij een werkafstand van 500 mm 
*** Gewicht dat op het hoofd rust, dus bij draadloze lampen met accu op het hoofd inclusief accu 
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Niet-medische draadloze hoofdlampen 
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 PrincetonTec APEX LED 90 60     72 1 wit n n 

 Energizer Advanced 40   200 8 50 4 x wit, 2 x rood n n 

 Favourlight Clip-On 13 3,5 28   60 1 x wit n n 
 
 
* Gewicht dat op het hoofd rust, dus inclusief accu 
 
 

Andere compacte medische verlichting 
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 Mini Maglite 15 108 6 
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Bijlage C Octrooianalyse hoofdlampen 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een beeld te krijgen van de octrooien die gelden op het gebied van medische 
hoofdlampen. 

Zoekcriteria 
In de database die beschikbaar is op www.espacenet.com wordt gezocht naar relevante octrooien. Hiervoor wordt 
gezocht op de categorie ‘Human necessities’ onder ‘Medical or vetenary science; Hygiene’ in de subgroep ‘Diagnosis; 
Surgery; Identification’ (A61B) en op de categorie ‘Mechanical Engineering; Lightning; Heating; Weapons; Blasting 
engines or pumps’ onder ‘Lightning’ in de subgroep ‘Portable lightning devices’ (F21L). Er wordt gezocht met als 
zoektermen ‘Headlight’, ‘Head and light’ en ‘Head and lamp’. De resultaten die gaan over voorhoofdslampen met een 
eigen lichtbron en later verschenen zijn dan 1988 worden kort besproken beginnend met de nieuwste. 

Surgical headlight (US2007097702, 3 mei 2007, Figuur C1) 
Een hoofdlamp die meerdere LEDs gebruikt als lichtbron. De 
LEDs worden gekoeld met behulp van koelribben en de bundels 
van de LEDs worden gecombineerd met behulp van 
glasvezelkabels. Daarna kan de bundel met behulp van een lens op 
de gewenste afstand gefocust worden. Onder de LEDs kunnen 
zich naast witte, ook gekleurde bevinden. De energiebron kan 
bestaan uit een of meerdere batterijen die op de hoofdlamp of aan 
het lichaam gedragen worden. Voor de LEDs geldt ook dat zo op 
de hoofdlamp of het lichaam gedragen kunnen worden. 

Surgical headlight assembly (US7210810, 1 mei 2007, Figuur C2) 
Een hoofdlamp waarvan de hoofdunit bestaat uit lichtgewicht 
onderdelen. De hoofdunit heeft verstelbare banden, een ronde 
laterale band en een band die over het hoofd loopt. Een 
verwisselbare laag is gerealiseerd aan de binnenkant van de 
hoofdunit. Een verstelbare lichtbron gebruikt een LED lamp en is 
aan de hoofdband bevestigd. Een batterijpak wordt gebruikt om 
de LED van energie te voorzien.  

Hybrid surgical headlightsystem (US2006285316, 21 december 2006, 
Figuur C3) 

Deze uitvinding betreft een lamp die specifiek voor medisch 
gebruik bedoeld is. De verlichting verschaft de gebruiker een LED 
lamp die de patiënt verlicht, terwijl de gebruiker vrij is om te 
bewegen. Daarnaast kan er wanneer er fel licht gewenst is, een 
externe lichtbron aangesloten worden via een glasvezelkabel. De 
gebruiker kan wisselen tussen de beide lichtbronnen.  

Surgical headlight (WO2006080918, 8 maart 2006, Figuur C4) 
Een hoofdlamp voor het uitvoeren van operaties, die twee 
behuizingen voor lampen bevat. Elk van deze behuizingen bevat 
een of meerdere LEDs. De behuizingen kunnen zo ingesteld 
worden dat de lichtstralen van beide op één punt samenvallen op 
een vooraf vastgestelde afstand. Iedere behuizing bevat 
normaalgesproken naast de LEDs ook één of meerdere 
reflectoren die het licht verzamelen en op het werkgebied richten. 
De LEDs worden van energie voorzien door (bij voorkeur) 
oplaadbare batterijen die eventueel op de hoofdband geplaatst 
zijn. Schakelaar en/of dimmer kunnen aanwezig zijn. Daarnaast is 
het mogelijk batterijen te vervangen tijdens langdurige operaties.  

Figuur C1 US2007097702 

Figuur C2 US7210810 

Figuur C 3 US2006285316 

Figuur C4 WO2006080918 
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Head-mounted light (WO20050063389, 20 januari 2005, Figuur C5) 
Dit is een apparaat dat op het hoofd geplaatst kan worden en licht 
geeft over de vizierlijn. De lamp met aan weerskanten een batterij 
bevindt zich in een behuizing. In de behuizing is ook een lens 
aanwezig om het licht te richten. Een gedeelte van het apparaat 
bestaat uit elastisch materiaal, dat zich naar het hoofd van de 
gebruiker vormt.  

Head-mounted medical lamp (GB2404972, 16 februari 2005, Figuur C6) 
Een medische hoofdlamp die een of meerdere LEDs gebruikt als 
lichtbron. De hoofdlamp bestaat uit twee delen. De lichtstraal kan 
gefocust worden door een met de hand te bedienen draaiknop. Een 
mogelijkheid is de LED aan en uit te schakelen in een frequentie die 
overeenkomt met een door de patiënt geproduceerde toon, om zo 
een beeld te krijgen van vibrerende anatomische onderdelen. Een 
andere optie is het inmengen van een rode LED, waardoor 
anatomische structuren geaccentueerd kunnen worden. Dit patent is 
teruggetrokken of geweigerd. 

Light to be worn on head (US6908208, 21 juni 2005, Figuur C7) 
Een lamp die gedragen wordt op het hoofd van de gebruiker. 
Ondanks dat de lamp oorspronkelijk ontworpen is voor gebruik door 
tandartsen, kan deze ook gebruikt worden in andere situaties waarin 
een hoofdlamp gewenst is, zoals het verlichten van een tunnel van 
een mijn. In de meest gewenste configuratie is er een hoofdband die 
een halogeenlamp op het voorhoofd van de gebruiker. De lamp 
wordt gekoeld door een combinatie van een ventilator en koelvinnen 
die warmte van de lamp weg geleiden. De lamp en ventilator kunnen 
aan en uitgezet worden door een knop op de hoofdband. Ze kunnen 
aangedreven worden door een batterijpak.  

Canted Head-mounted light (US2004085756, 6 mei 2004, Figuur C8) 
Deze lamp bevat een voorkant die verbonden is aan een behuizing. 
Door te draaien wordt de hoek die de voorkant (en daarmee de 
lichtbundel) maakt met de achterkant ingesteld. In de behuizing zijn 
één of meerdere LED lampen aanwezig die door een lens gaan om 
gebundeld te worden. De batterijen bevinden zich in de behuizing.  

A head lamp (CA2450424, 22 mei 2004, Figuur C9)  
Deze hoofdlamp bevat een behuizing voor een lamp die aan twee 
uiteinden gespen bevat om een elastische band te verstellen. Voor 
het comfortabel bevestigen van de lamp op het hoofd van een 
persoon is de behuizing van de lamp flexibel, zodat deze onder de 
spanning van de elastische band de vorm van het hoofd aanneemt.  

Figuur C5 WO20050063389 

Figuur C6 GB2404972 

Figuur C7 US6908208 

Figuur C8 US2004085756 Figuur C9 CA2450424 
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Forehead lamp (FR2828553, 14 februari 2003, Figuur C10) 
Deze lamp voor buitensporten bestaat uit een behuizing voor de lamp 
die een lamp (gloei of LED) bevat en een stroomvoorziening die 
bevestigd zijn aan respectievelijk de voor- en achtersteunen. Deze T-
vormige steunen zijn met elkaar verbonden door elastische banden en 
passen zich aan aan de vorm van het hoofd. Het materiaal van de 
steunen kan natuurlijk of synthetisch rubber zijn en is bij voorkeur 
hypoallergeen.  

Lamp device (US2002089844, 11 juli 2002, Figuur C11) 
Deze uitvinding bestaat uit een verlichtingsapparaat dat bij het 
voorhoofd gedragen wordt. Het geeft de gebruiker bewegingsvrijheid 
die niet gehinderd is door kabels of andere verbindingen. Wat deze 
uitvinding bijzonder maakt is dat er verschillende LEDs gebruikt 
worden die een gezamenlijk punt hebben waarop gefocust wordt. De 
verticale afstand is instelbaar en de lampen worden voorzien van 
stroom door een los batterijpak.  

Head mounted lamp (DE19612618, 2 oktober 1997, Figuur C12) 
Deze lamp heeft een schakelaar, een stroombron (bijvoorbeeld 
batterij) en is gemonteerd op een pet. De lamp kan op de klep 
bevestigd worden met drukkers en schijnt naar beneden. De 
energievoorziening kan zich in de behuizing van de lamp bevinden. 
Onduidelijk is waarom iemand tegelijkertijd zijn ogen wil beschermen 
tegen fel zonlicht en extra verlichting nodig heeft.  

Head covering and lamp system (US5676449, 14 oktober 1997, Figuur 
C13) 

Deze uitvinding bestaat uit een zonneklep (band om het hoofd met 
sluiting achter en een relatief stijf gedeelte dat bij het voorhoofd 
uitsteekt) en een behuizing met lamp. De batterijen bevinden zich op 
het voorhoofd en de schakelaar op de klep. Onduidelijk is waarom 
iemand tegelijkertijd zijn ogen wil beschermen tegen fel zonlicht en 
extra verlichting nodig heeft.  

Head mounted work light (US5463538, 31 november 1995, Figuur C14) 
Deze draagbare lichtbron kan op een pet bevestigd worden en bevat 
een lamp, een reflector lens een verstelbare bevestigingshaak en een 
energiebron.  

Voorhoofdslamp (NL9300528, 17 november 1994, Figuur C15) 
Deze uitvinding heeft betrekking op een voorhoofdslamp die door 
middel van een beugel op een hoofdband is geplaatst. De beugel kan in 
drie verschillende standen geplaatst worden (werkstand > licht aan, 20-
30 graden omhoog > licht uit en 90 graden omhoog > opladen). De 
tweede stand maakt het mogelijk dat een arts communiceert met een 
patient zonder de hoofdlamp af te zetten. 

Figuur C10 FR2828553 

Figuur C11 US2002089844 

Figuur C12 DE19612618 

Figuur C13 US5676449 

Figuur C14 US5463538 Figuur C15 NL9300528 
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Headlight (US5230558, 27 juli 1993, Figuur C16) 
Deze uitvinding heeft te maken met een hoofdlamp. De hoofdlamp in 
kwestie heeft een stang die dwars voor het gezicht loopt, middenin een 
neussteun en aan beide uiteinden een verlichtingsbron. Twee poten die in 
ontvouwen positie haaks op de stang staan, bevatten batterijen en een 
schakelaar. De schakelaar is aan wanneer de poten ontvouwen zijn, en uit 
wanneer de poten gevouwen zijn. Dit patent is verlopen door 
achterstallige betalingen. 

Angler’s lamp (GB2262598, 32 juni 1993, Figuur C17) 
Deze lamp is bedoeld voor vissers en bevat een gebogen reflector die 
bevestigd is op een band die op het hoofd gedragen kan worden. De 
verlichting bestaat uit meerdere langwerpige verlichting die verticaal voor 
de reflector geplaatst zijn. Met een schakelaar kunnen de lampen 
individueel in- of uitgeschakeld worden.  

Lamp apparatus to be worn on head (GB2214282, 31 augustus 1989, Figuur 
C18) 

Deze lamp is opgebouwd uit een U-vormige band en een behuizing voor 
een lichtbron. De band is flexibel en wanneer hij gedragen wordt, neemt 
hij bij voorkeur de vorm aan van het hoofd. In de behuizing van de lamp is 
een reflector aanwezig en er kunnen ook batterijen zitten. Het voordeel 
van deze lamp is dat het achterhoofd vrij blijft en bijvoorbeeld bij het 

sleutelen onder een auto het achterhoofd comfortabel ondersteund kan 
worden. 

Figuur C16 US5230558 

Figuur C17 GB2262598 

Figuur C18 GB2214282 
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Bijlage D Conclusies gesprekken opdrachtgever 

Plaatsing op de markt 
Het wordt een product voor de high-end markt, met veel aandacht voor gebruiksgemak en kwaliteit. De prijs kan 
daardoor hoger zijn dan gemiddeld. 

Gewenste kostprijs 
De lichtbron wordt speciaal ingebouwd voor de hoofdlamp, wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een draadloze 
hoofdlamp komt deze dus te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten van het totale fiberoptische hoofdverlichting 
systeem als referentie gebruikt kunnen worden. De lichtbron en hoofdlamp kosten samen ongeveer €1500, de 
verkoopprijs van de nieuwe hoofdlamp met oplader mag €1100 a €1200 worden. De kostprijs zal ongeveer de helft 
worden.  

Verkoopaantallen 
Van de huidige hoofdlamp worden er rond de 25 per jaar verkocht. Maar verwacht wordt dat door meer promotie, 
het vernieuwende karakter, de verbeteringen en vergroting van de markt naar het buitenland de verkoopaantallen van 
de nieuwe tot ongeveer 100 per jaar op kan lopen in de eerste twee jaar. Daarna kan dat aantal bij verkoop naar de 
buitenlandse markt oplopen tot 500 per jaar. Het plan is om eerst in Nederland te verkopen en eventueel wat 
aanpassingen te doen alvorens internationaal te verkopen.  

Accu 
Er zijn hoofdlampen op de markt waarbij de accu op het lichaam geplaatst moet worden. Voor dit ontwerp is dat niet 
de bedoeling. De accu moet zo licht mogelijk zijn, en tussen de gebruiksperiodes opgeladen worden.  

Oplader 
De oplader bij voorkeur alleen gebruiken als de unit aan staat. Dus niet ’s nachts opladen, alleen overdag. Verder 
moet het zo min mogelijk moeite kosten om de lamp in de oplader te plaatsen, het liefst opladen via inductie. 

Levensduur 
De levensduur van de hoofdlamp moet ongeveer 5 jaar zijn. 

Wettelijke voorschriften 
Er zijn geen wettelijke voorschriften met betrekking tot het schoonmaken van de hoofdunit, warmteontwikkeling bij 
de patiënt of standaardafspraken voor de veiligheid van de ogen van de patiënt. 
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Bijlage E Octrooianalyse draadloze energieoverdracht 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om een beeld te krijgen van de octrooien die gelden op het gebied van draad- en 
contactloze energieoverdracht. 

Zoekcriteria 
In de database die beschikbaar is op www.espacenet.com wordt gezocht naar relevante octrooien. Hiervoor wordt 
gezocht op de categorie ‘Electricity’ onder ‘Generation; Conversion or Distribution of Electric Power’ in de subgroep 
‘Circuit arrangements or systems for supplying or distributing electric power; Systems for storing’ (H02J). Er wordt 
gezocht met als zoektermen ‘Wireless’, ‘Contactless’. Enkele resultaten worden kort besproken beginnend met de 
meest recente. 

Wireless power feeding system and capsule endoscope system 
applied with it (US2007290814, 20 december 2007, Figuur E1) 

Voor capsules om de binnenzijde van het lichaam te onderzoeken, 
is er een systeem ontworpen voor draadloze energieoverdracht. 
Het systeem maakt gebruik van twee spoelen, waarvan de eerste 
aangestuurd wordt door een controle unit. Vernieuwend aan dit 
systeem is dat de magnetische flux in bij de tweede spoel 
opgevangen  wordt door een magnetische ring, daardoor wordt 
de efficiëntie van de overdracht vergroot. 

Method and apparatus for delivering energy to an electrical device 
via a wireless link (WO2007084717, 26 juli 2007, Figuur E2) 

Dit systeem maakt gebruik van radiogolven voor 
energieoverdracht. Dit wordt gerealiseerd door twee antennes, 
waarvan er op een van beide een signaal aangeboden wordt dat al 
dan niet gemoduleerd is. De tweede pikt dat signaal op, waarna 
het omgezet wordt in gelijkstroom. Verschillende optionele 
functies zijn detectie van apparaten en gericht energie naar 
waargenomen positie uitzenden en meerdere apparaten door één 
primaire antenne aansturen.  

Wireless Powering Device, an Energiable Load, a Wireless System 
and a Method For a Wireless Energy Transfer (US2007222426, 27 
september 2007, Figuur E3) 

Deze uitvinding is een apparaat dat gemaakt is om energie 
draadloos over te dragen. Het systeem heeft als primair circuit 
een resonantie circuit dat bestaat uit meerdere spoelen en 
condensatoren. Het ontwerp is zo opgezet dat het opgewekte 
voltage in de secundaire spoel onafhankelijk is van de magnetische 
koppeling tussen het primaire circuit en de secundaire spoel. Het 
primaire circuit wordt aangestuurd door een controle unit in 
combinatie met twee schakelaars. Na de secundaire spoel bevindt 
zich een diodegelijkrichter om de wisselspanning om te zetten in 
een gelijkspanning.  

 
Figuur E1 US2007290814 

Figuur E2 WO2007084717 

Figuur E3 US2007222426 
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WO2007013725 

Method and apparatus for optical wireless charging (US2007114967, 24 
mei 2007, Figuur E4) 

Dit systeem voor draadloze energieoverdracht maakt gebruik van licht 
en fotovoltaïsche cellen. De oplader heeft één of meerdere high-power 
LED’s en eventueel een sensor die detecteert of het op te laden 
apparaat in de buurt is. In het apparaat dat opgeladen moet worden, 
bevindt zich een zonnecel die het licht van de oplader om kan zetten in 
een elektriciteit. 

Wireless charger decreased in variation of charging efficiency 
(WO2007013725, 1 januari 2007, Figuur E5) 

Deze uitvinding gaat over een inductieve oplader die waarbij de 
plaatsing van het op te laden apparaat weinig invloed heeft op de 
efficiëntie van de overdracht. Twee of meer primaire spoelen bevinden 
zich in de oplader. De spoelen hebben een verschillende diameter en 
worden zo geplaatst dat het magnetisch veld dat ze opwekken in één 
richting werkt. De secundaire spoel kan dan iets uit het midden 
geplaatst worden, zonder dat er grote variatie optreedt in de efficiëntie 
van de energieoverdracht. 

Wireless battery charging system and method (US2006284593, 21 
december 2006, Figuur E6) 

Een systeem om draadloos batterijen van meerdere apparaten op te 
lade. Het systeem werkt met een antenne die gericht energie kan 
verzenden en kan communiceren over de status van de batterij. De 
antenne is aangesloten op een computer die berekent waar de 
apparaten zich bevinden en op basis daarvan gericht wordt.  

Wireless power supply and method of supplying power (US2006097667, 
11 mei 2006, Figuur E7) 

Deze methode van draadloze energieoverdracht maakt gebruik van 
meerdere lichtbronnen die geschakeld zijn aan druksensoren en 
fotovoltaïsche cellen. Een lichtbron gaat aan wanneer de druksensor 
ingeschakeld wordt. Het apparaat dat de druksensor inschakelt is 
uitgerust met een zonnecel, die het uitgezonden licht omzet in 
elektrische energie. 

Headphones (WO2005067343, 21 juli 2005, Figuur E8) 
Deze uitvinding heeft betrekking op het draadloos opladen van een 
koptelefoon. De koptelefoon heeft daarvoor contacten in de band. Het 
oplaadstation heeft tenminste één magneet voor het positioneren van 
de koptelefoon op de contacten van het basisstation. Via de contacten 
wordt een elektrisch circuit gevormd om de batterij in de koptelefoon 
op te laden. 
 

Figuur E4 US2007114967 

Figuur E6 US2006284593 

Figuur E5 WO2007013725 

Figuur E8 WO2005067343 Figuur E7 US2006097667 
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Wireless charging mat with integrated interface connection 
(US2005052156, 10 maart 2005, Figuur E9) 

Deze uitvinding betreft een mat de verschillende contactpunten heeft, 
waarop apparaten (die ook contacten bevatten) neergelegd kunnen 
worden om op te laden. Er is communicatie mogelijk tussen de mat 
en de apparaten. Daarnaast kan de mat uitgerust zijn met één of 
meerdere standaard communicatie poorten, zoals USB of een seriële 
poort. 

System and method for wireless electrical power transmission 
(US6798716, 28 september 2004, Figuur E10) 

De methode die in dit document beschreven wordt, maakt gebruik 
van ultrasone golven om apparaten van energie te voorzien. Hiervoor 
zijn de verschillende onderdelen nodig, ten eerste een apparaat dat 
aangesloten kan worden op een energiebron (lichtnet) en die energie 
omzet in ultrasone golven. Deze golven worden gebundeld en gericht 
naar een apparaat gestuurd. Dit apparaat zet deze golven vervolgens 
weer om naar elektriciteit. Op welke manier dit precies gebeurt, 
wordt niet duidelijk uit de beschrijving. 

Figuur E9 US2005052156 

Figuur E10 US6798716 
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Bijlage F2 Morfologisch schema uitleg 
Deze bijlage geeft uitleg bij het morfologisch schema uit bijlage F1. 

Comfort bieden 
Het is bij het gebruik van de hoofdlamp van groot belang dat de druk gelijkmatig verdeeld wordt en er materialen 
gebruikt worden die de huid niet irriteren. Daarnaast moet ook aan de hygiëne gedacht worden. Verschillende 
mogelijkheden worden beschreven. 

Schuim met leer 
In veel hoofdlampen die nu op de markt zijn, wordt een met leer overspannen stukje schuim van enkele millimeters 
dik gebruikt om comfort te bieden. Het schuim zorgt hierbij voor een goede drukverdeling, terwijl het leer een 
prettig gevoel op de huid geeft.  

Ademend schuim 
Een andere optie is het gebruik van ademend schuim, waardoor het leer overbodig wordt. Dit schuim moet zelf 
prettig aanvoelen op de huid en niet schuren. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat het schuim ademend is, omdat 
de huid anders zal gaan zweten. 

Neopreen 
Deze synthetische rubber zorgt voor een goede drukverdeling, maar is niet ademend. 

Watten 
Een andere optie is het gebruik van samengeperste watten voor eenmalig gebruik. De watten zorgen voor 
drukverdeling en tegelijkertijd ook voor een prettig en ademend contactvlak met de huid. Omdat iedere dag een 
nieuw exemplaar gebruikt wordt, is ook de hygiëne gewaarborgd. 

Tissue  
Een (dagelijks) te vervangen tissue, of soortgelijk voorwerp, zorgt voor een aangenaam en hygiënisch 
contactoppervlak. Wanneer dat gecombineerd wordt met de drukverdelende eigenschappen van schuim, voldoet het 
aan de eisen. 

Badstof 
Badstof voelt prettig aan en kan ook de drukverdeling verbeteren. De stof heeft een luchtige structuur, waardoor het 
ademend is. De badstof lap zou regelmatig vervangen en/of gewassen kunnen worden.  

Luchtverplaatsing 
Een optie is om door het creëren van een luchtstroom vanuit de hoofdlamp in de richting van het hoofd, de lamp op 
een bepaalde afstand van het hoofd te laten zweven. Hierdoor is er geen contact met de huid en een zeer goede 
drukverdeling. Nadelen zijn wel de grote hoeveelheid energie die het creëren van de luchtstroom kost, de hoge 
kosten, de geluidproductie en onrustige luchtstroom. 

Lamp op hoofd plaatsen 
Belangrijk bij het op- en afzetten van de lamp is dat het eenvoudig, comfortabel, snel en met één hand kan gebeuren. 
Verschillende opties om dit te bereiken worden besproken. 

Starre ring en band over hoofd 
Als voorgaand, maar dan met in hoogte verstelbare band die over het hoofd loopt. Hiermee wordt het gewicht van 
de lamp groter, maar ook beter verdeeld over het hoofd. Daarnaast blijft de lamp beter op zijn plaats. 

Starre ring 
Een oplossing die bij bestaande hoofdlampen gebruikt wordt, is de starre ring. Deze ring valt om het hoofd en heeft 
een instelbare diameter.  
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Rekbare band 
Een rekbare band zit om het hoofd, net als de voorgaande oplossing. Bij een rekbare band moeten er twee handen 
gebruikt worden om de lamp te plaatsen, daarom valt deze optie af. 

Op bril 
Een andere optie is het plaatsen van een lamp op een bril. Niet iedere arts heeft een bril, dus het is niet voor 
iedereen te gebruiken. Verder zou ook een bril zonder versterking gebruikt kunnen worden, maar deze is niet 
gemakkelijk met één hand te plaatsen. Bovendien wordt de druk dan verdeeld over een heel klein oppervlak (oren en 
neus). 

Diadeem 
De lamp zou ook op het hoofd bevestigd kunnen worden via een band over het hoofd, vergelijkbaar met een 
diadeem. Waarschijnlijk zal de band niet goed op het hoofd blijven zitten, aangezien diademen de neiging hebben te 
verschuiven, zelfs zonder het extra gewicht van een lamp. 

Patiënt verlichten 
Er zijn verschillende verlichtingsbronnen mogelijk. Enkele eisen die gesteld worden aan de lamp zijn:  
 
Lichtstroom: Ongeveer 80 Lumen 
Vermogen: Laag 
Efficiëntie: Hoog 
Kleur:  5000 - 6000 K 
Levensduur: Nog 80% lichtopbrengst na minimaal 6000 uur 
 
Verder moet de lamp compact zijn en een zo klein mogelijke opstarttijd hebben. 

LED1,2 
De lichtstroom van high power LED verlichting in de juiste kleur is 20 - 200 Lumen, het vermogen is maximaal enkele 
Watts. De efficiëntie is hoog (47 - 64 Lumen/Watt) en de levensduur ruim voldoende met maximaal 50.000 uur. 
Daarnaast zijn deze lampen zeer compact en hebben ze nagenoeg geen opstarttijd.  

Halogeen1 

Halogeenlampen zijn niet in de gewenste kleur verkrijgbaar en hebben een lagere efficiëntie dan LEDs (15 - 20 
Lumen/Watt). Wel zijn ze compact, maar de levensduur is met 3000 tot 4000 uur niet voldoende. De opstarttijd zal 
geen probleem zijn.  

Fluorescent1,3 
Deze techniek wordt gebruikt bij TL verlichting en in meer compacte vorm bij spaarlampen. Deze lampen zijn erg 
efficiënt (35 - 100 Lumen/Watt), maar kunnen niet in de juiste kleur geleverd worden (maximaal 4000 K). De 
Lichtopbrengst loopt uiteen van 250 tot 40.000 Lumen. De levensduur voldoet aan de eisen met maximaal 10.000 
branduren en het vermogen kan variëren van 5 tot 60 Watt. Deze optie laat te wensen over wat betreft compactheid 
en opstarttijd. 

Gloeilamp1 
Een gloeilamp is niet efficiënt en produceert erg veel warmte. Ook is de gewenste kleur niet verkrijgbaar en de 
levensduur onvoldoende (750 - 2000 uur).  

Metaalhalide1,4 
Lampen die gebruik maken van dit principe worden vaak gebruikt voor het verlichten van grote ruimten. Ze hebben 
een lichtopbrengst variërend tussen 7200 en 100.000 Lumen, bij een hoog vermogen (100 - 900 Watt). De efficiëntie 
is erg hoog met maximaal 90 Lumen/Watt en de juiste kleur kan geleverd worden. Ook de levensduur voldoet (7.500 
- 20.000 uur), maar er is een opstarttijd van ongeveer 10 minuten. 

Kernfusie 
Kernfusie is geen optie, omdat het technisch niet haalbaar is. 
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Chemische reactie 
Verlichting door middel van een chemische reactie komt niet in aanmerking omdat de lichtopbrengst te laag is en de 
juiste kleur niet gerealiseerd kan worden. 

Vlam 
Vuur is ook geen optie in verband met de veiligheid en warmteontwikkeling. 

Licht bundelen 
Het licht van de lichtbron moet naar wens gebundeld worden, zodat de diameter op werkafstand gevarieerd kan 
worden.  

Lens 
Een bundel licht die door een lens valt, wordt afhankelijk van de afstand tot en de sterkte en van een bolle lens, meer 
of minder geconvergeerd. Dit kan in een compact formaat uitgevoerd worden. 

Holle spiegel 
Een lichtbron die voor een holle spiegelstaat wordt, afhankelijk van de afstand, geconvergeerd. Deze oplossing is 
minder klein uit te voeren dan de lens. 

Energie opslaan 
Er moet energie opgeslagen worden die de lamp van energie voorziet. Mogelijke oplossingen worden kort 
overwogen.  

Batterij (NiCd)5 

Deze Nikkel-Cadmium batterij heeft een energie-inhoud van 45 tot 80 Wh/kg en kan 1500 keer opgeladen worden 
voordat er meer dan 20% van de capaciteit verloren gaat. Dit geldt alleen als er regelmatig (één keer in de één á twee 
maanden) onderhoud gepleegd wordt. Dat onderhoud is in dit geval het laten ontladen van de batterij tot 1 V per cel. 
De batterij kan in een uur opgeladen worden en is niet duur. Op het gebeid van milieuvriendelijkheid laat deze batterij 
te wensen over. 

Batterij (NiMH) 5 
Een milieuvriendelijker alternatief voor de NiCd batterijen is de Nikkel-Metaal Hydride batterij. Deze heeft een 
hogere energie-inhoud: 60 tot 120 Wh/kg. Deze batterij kan 300 tot 500 keer opgeladen worden in een tijd van twee 
tot vier uur. Iedere twee tot drie maanden dient de batterij ontladen te worden tot 1V per cel. De aanschafkosten 
zijn vergelijkbaar met die van NiCd batterijen, maar NiMH gaat minder lang mee. 

Batterij (Li-ion) 5 
Lithium-ion batterijen hebben een zeer gunstige energiedichtheid met 110 tot 160 Wh/kg. Ze gaan tot 500 volledige 
cycli van ontladen en opladen mee. Er wordt aangeraden om de batterijen regelmatig op te laden, ook als ze niet 
helemaal leeg zijn. Dat opladen vindt plaats in twee tot vier uur. Er hoeft geen onderhoud gepleegd te worden, maar 
men moet wel oppassen met te diep ontladen. 

Batterij (Lipo) 5,6 
De Lithium-Ion Polymeer batterij heeft een energie-inhoud die met maximaal 180Wh/kg hoger is dan die van gewone 
Li-ion batterijen. Deze batterij kan tot 500 keer opgeladen worden voordat er nog 80% van de begincapaciteit over is. 
Er is geen onderhoud nodig en in twee tot vier uur is de batterij opgeladen. Deze batterijen kunnen zeer dun en 
flexibel uitgevoerd worden, maar zijn duurder dan Li-ion batterijen. 

Batterij (wegwerp) 
Er zijn verschillende wegwerpbatterijen in de omloop. Deze zullen niet gebruikt worden, want het kan voor 
verminderd gebruiksgemak zorgen. Het kost tijd om de energiebron te vervangen, wat redelijk vaak voor zal komen. 
Daarnaast moet er altijd een voorraad van de energiebron aanwezig zijn. 
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Veer 
Met behulp van een veer kan ook energie opgeslagen worden. Deze wordt op spanning gebracht en daarna wordt de 
spanning langzaam omgezet in een beweging. Een voorbeeld is een horloge dat opgewonden moet worden. Aangezien 
er elektrische energie nodig is om een lamp te laten branden, is dit geen voor de hand liggende oplossing. 

Hoogteverschil 
Een voorwerp wordt ten opzichte van een beginpunt opgetild, waarna het langzaam weer terug in de originele positie 
komt. Een voorbeeld van deze toepassing zijn oude klokken met gewichten er onder. Deze oplossing is niet logisch, 
omdat er elektrische energie nodig is en omdat de hoofdlamp zo licht mogelijk moet zijn.  

Energie opbouwen 
De energiebron wordt verbruikt, dus op een gegeven moment moet deze vervangen of aangevuld worden. Voor de 
draadloze alternatieven is eerst in de octrooiendatabase gezocht naar de mogelijkheden. De resultaten van deze 
analyse zijn te vinden in bijlage E.. 

Stekker/contact 
Via een stekker of contact kan een oplaadbare batterij opgeladen worden. Nadeel is dat er precies gepositioneerd 
moet worden, voordeel is dat het weinig gewicht aan de hoofdlamp zal toevoegen. 

Inductie 
Via inductie kan een oplaadbare batterij opgeladen worden. Nadeel is dat het meer gewicht aan de hoofdlamp 
toevoegt dan bij een stekker, voordeel is dat het niet nauwkeurig gepositioneerd hoeft te worden en dus snel en 
gemakkelijk geplaatst kan worden.  

Kinetisch 
Deze optie is vooral van toepassing op de veer en het hoogteverschil, deze kunnen direct met kinetische energie 
opgeladen worden. Voor elektrische energie is dit ook mogelijk, (bijvoorbeeld knijpkat), maar gezien het 
gebruiksgemak centraal staat bij dit ontwerp, valt deze optie af. 

Vernieuwen 
Wanneer de energiebron verbruikt is, kan er een volle nieuwe geplaatst worden. Deze oplossing kan voor 
verminderd gebruiksgemak zorgen, omdat het tijd kost om de energiebron te vervangen, wat redelijk vaak voor zal 
komen. Daarnaast moet er altijd een voorraad van de energiebron aanwezig zijn. Voordeel is wel dat de lamp direct 
weer gebruikt kan worden, dit weegt echter niet op tegen het verminderde gebruiksgemak.  

Bijvullen 
Bijvullen kan eigenlijk alleen gebruikt worden voor opslag via brandbare stoffen, en valt daarom af. 

Zonne-energie 
Ook via zonne-energie kan stroom opgewekt worden om een batterij op te laden. Er zouden fotovoltaïsche cellen op 
de hoofdlamp geplaatst kunnen worden, maar dit zal te zwaar worden en niet voldoende energie opleveren. 

Ultrasone golven 
Het schijnt mogelijk te zijn via ultrasone golven apparaten draadloos van energie te voorzien (beschreven in 
octrooinummer US6798716, zie ook bijlage E), hoe dit in zijn werk gaat is echter niet duidelijk, dus valt deze optie af. 

Lijnen 
In het morfologisch schema zijn drie verschillende lijnen aangebracht. Deze staan voor een combinatie van 
deeloplossingen die samen een logisch geheel vormen. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de oplossingen die 
technisch haalbaar zijn en aan de eisen voldoen. De gekozen oplossingen voor comfort en batterijen zijn de top drie 
oplossingen volgens de beoordeling in bijlage F3. 
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Blauw Concept A 
De blauwe lijn maakt voor het comfort gebruik van schuim met leer, bij een plaatsing op het hoofd met een starre 
ring in combinatie met een band over het hoofd. De lichtbron is een LED, die via een lens gebundeld wordt. De 
energieopslag wordt gerealiseerd door Li-ion batterijen, die opgeladen worden via inductie. 

Rood Concept B 
Deze lijn loopt door comfort via ademend schuim en om de LED verlichting op het hoofd te plaatsen wordt gebruik 
gemaakt van een starre ring. Het bundelen van de lichtstraal gebeurt met behulp van een lens en de 
energievoorziening is een NiMH batterij. Deze batterij kan opgeladen worden door een stekker/contact. 

Geel Concept C 
Geel gebruikt badstof om comfort te bieden en heeft een starre ring met een band over het hoofd. De door een lens 
gebundelde LED verlichting wordt aangedreven door een Lipo batterij. De batterij wordt opgeladen via een 
contact/stekker. 
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Bijlage F3 Beoordelingen morfologisch schema 
De volgende tabellen wordt gebruikt om een overwogen keuze te maken over welke manier er gebruikt wordt om 
comfort te garanderen, en welke batterijen er gebruikt worden. 
 

Comfort bieden 

Weging 3 2 3 1 3 1 3   

  druk ademen gevoel hygiëne gewicht kosten gemak score 

schuim + leer 4 2 7 3 7 7 7 89 

ademend schuim 5 4 2 1 7 7 7 79 

badstof 2 6 5 5 7 7 4 78 

schuim + tissue 3 3 6 6 7 7 3 76 

watten 1 5 3 4 7 7 3 63 

neopreen 6 1 4 2 7 7 7 62 

luchtverplaatsing 7 7 1 7 1 1 3 58 
 

Figuur F3.1 Beoordeling comfort 
 

Energie opslaan 

Weging 3 3 1 2 2  

  Wh/kg levensduur kosten onderhoud milieu score 

Li-ion 4 3 3 4 4 40 

Lipo 4 3 3 4 4 40 

NiMH 2 2 3 2 4 27 

NiCd 1 4 4 1 1 23 
 

Figuur F3.2 Beoordeling batterijen 
 

Beoordeling 
De beoordelingen zijn als volgt tot stand gekomen: 
· De haalbare oplossingen zijn gekozen uit het morfologisch schema. 
· Er zijn punten vastgesteld waar de verschillende oplossingen op beoordeeld worden. 
· Er zijn weegfactoren toegekend aan ieder beoordelingscriterium.  
· De verschillende oplossingen zijn per criterium beoordeeld. Daarbij is een lijstje opgesteld van goed naar 

slecht. De slechtste ontvangt 1punt, die daarna 2, enzovoort. Bij gedeelde plaatsen is het puntenaantal dat 
bij de hoogste beoordeling hoort toegekend.  

· De beoordelingen zijn vermenigvuldigd met de bijbehorende weegfactoren en opgeteld. 
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Bijlage G Concept A 
Dit concept maakt voor het comfort gebruik van schuim met leer, bij een 
plaatsing op het hoofd met een starre ring in combinatie met een band over 
het hoofd. De lichtbron is een LED, die via een lens gebundeld wordt. De 
energieopslag wordt gerealiseerd door Li-ion batterijen, die opgeladen worden 
via inductie. 

Hoofdunit 
De hoofdlamp zal op het hoofd blijven zitten door een constructie met een 
verstelbare band om het hoofd, en een eveneens verstelbare band over het 
hoofd. Daarbij moet het comfort gegarandeerd worden door op strategische 
plaatsen de banden te voorzien van schuim met leer. 

Banden 
De banden van dit product worden uit een vlakke plaat plastic gehaald, de 
uitslag zal er grofweg uitzien zoals in figuur G1 weergegeven is. 

Verstellen 
De banden om en over het hoofd worden versteld door een systeem waarbij 
een lus aangetrokken kan worden. De lus loopt door twee uiteinden van de 
band (zie figuur G2).  
 
Wanneer er aan de onderste lus getrokken wordt, gaan de twee uiteinden van 
de band dichter naar elkaar toe. Wanneer er vervolgens aan de bovenste lus 
getrokken wordt, komt er meer tussenruimte en wordt de hoofdomtrek 
vergroot. Het koord kan normaalgesproken maar in één richting door de 
geleiders op de band. Alleen wanneer er aan het koord getrokken wordt, 
komt ook de andere richting vrij voor beweging (zie figuur G2). Dat wordt 
gerealiseerd door een lipje waar het koord tegen gedrukt wordt door een 
poortje. Het poortje is met veren aan de hoofdband verbonden en wanneer er 
aan het koord getrokken wordt, komt het omhoog. Hierdoor wordt het 
koord niet langer tegen het lipje geduwd en komt de andere bewegingsrichting 
vrij.  

Band 

Band 

Koord 
 

Band 

Veer 

Koord 

Figuur G1Uitslag hoofdband 

Figuur G2 Verstellen hoofdband 
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Comfort 
In dit concept wordt het comfort geleverd door leer in combinatie met schuim. Bij het achterhoofd en de band over 
het hoofd wordt dit op zijn plaats gehouden met het principe dat in figuur G3 weergegeven is.  
Er is een gedeelte met schuim, dat bekleed is met leer, het leer is in de figuren niet weergegeven, maar zal over het 
schuim heen komen en aan de andere kant met behulp van drukknopen bevestigd worden. De houder kan bewegen 
ten opzichte van de band, zodat het mogelijk is om de omtrek aan te passen. Om er voor te zorgen dat het 
middelpunt van de losse comfortzone gelijk blijft met het middenachter (of middenboven) punt van de band, zijn er 
twee veren aangebracht. Deze veren verbinden de uiteinden van de comfortzone met die van de band. De houder 
wordt uit een vlakke plaat gehaald, waarna de uiteinde omgebogen worden. 
 
Bij het voorhoofd wordt de comfortzone direct aan de band bevestigd. Deze comfortzone zal ook bestaan uit met 
leer overtrokken schuim dat met drukknopen bevestigd wordt. 

Schuim 

Houder 

Figuur G4 Comfort 

Figuur G3 Comfort bovenaanzicht 
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Verlichting 
Voor verlichting is een lamp nodig, die voorzien is van lenzen. 

Lamp1 

De verlichting wordt verzorgd door een witte Luxeon Rebel LED; de LXML-PWC1-0100 van Philips Lumileds. Deze 
levert 180 Lumen bij een stroom van 700 A en een spanning van 3,4 V. De kleur is Cool-White. Bin V* heeft een 
kleurtemperatuur van 5000 tot 5600 K. Het grondvlak meet 3 x 4 mm en de hoogte is 2 mm (zie figuur G5). 

Aansturing2 

De LED kan niet direct aangesloten worden op de batterij, er moet eerst een aansturing tussen die de LED van een 
constante stroom voorziet. Een geschikte driver is de TPS61059 van Texas Instruments (zie figuur G6) met een 
gemiddelde efficiëntie van 72% voor deze toepassing. De afmetingen zijn 3 x 3 x 1 mm.  

Lens3 

In dit ontwerp wordt een lens en houder gebruikt van Kathod, de KEPL1145 (zie figuur G7). De lens is gemaakt om 
met Luxeon Rebel LEDs gebruikt te worden. De efficiëntie ligt tussen de 87 en 93% en de diameter is 21,5 mm. De 
hoek van uitstraling is 10°, waarmee de diameter van de lichtstraal op een werkafstand van 300 mm op ongeveer 70 
mm komt.  

Warmte afvoer4 

Om de warmte die de LED en driver ontwikkelen af te voeren, worden twee koelblokken gebruikt. Deze KHS67 
koelblokken zijn ook van Kathod (zie figuur G8). Ze wegen 1,25 g stuk en het grondoppervlak is 6,09 x 6,7 mm. In de 
volgende paragraaf wordt de plaatsing van onder andere de koelblokken kort beschreven. 

Figuur G6 Driver 

Figuur G8 Koelblok 
Figuur G7 Lens 

Figuur G5 LED 
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Plaatsing 
De lamp wordt aan de hoofdband bevestigd, maar moet wel verschillende graden van vrijheid overhouden voor het 
instellen van de gewenste positie. In figuur G9 is het principe weergegeven. Het rechter deel wordt middenvoor aan 
de hoofdband bevestigd, aan het meest linkse deel komt de lamp met lens. Daar zal ook de meeste 
warmteontwikkeling zijn, dus worden daar koelblokken geplaatst. In het gedeelte waar de bevestiging met de band 
gerealiseerd is, wordt ook de batterij geplaatst. Daarnaast is er ruimte voor elektronica, waaronder de driver. De 
combinatie van draaipunten maakt het mogelijk dat de volgende instellingen mogelijk zijn: hoogte (translatie y-as), 
afstand tot voorhoofd (translatie x-as) en de hoek (rotatie z-as).  
 
 
 
 
 

Figuur G9 Bevestiging lamp 
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Figuur G10 Batterij 

Energie 
Om voldoende energie te leveren om de lamp te kunnen gebruiken is een Li-ion 
batterij met een oplader nodig. 

Batterij5 

Het gekozen model is de GP503449L98R van GP Batteries (zie figuur G11). De 
afmetingen zijn 34 x 49,4 x 5,7 mm en hij weegt 19 g. Het nominale voltage is 3,7 V en 
de capaciteit is 980 mAh. Bij een ontlading van 972 mA (verbruik LED en driver) is de 
capaciteit 930 mAh. In het volgende hoofdstuk is meer te lezen over het gebruik. 

Plaatsing batterij 
De batterij komt aan de voorkant van de hoofdband, In het deel waar de ophanging 
van de lamp aan de hoofdband bevestigd wordt. In figuur G9 is de plaatsing van de 
lamp en het compartiment voor de batterij weergegeven.  

Opladen5,6,7  
Li-ion batterijen worden in 2,5 uur opgeladen via de CC/CV methode. Dit houdt in 
dat er om te beginnen een constante stroom van 544 mA (0,8 C) geleverd wordt 
door de oplader tot het voltage 4,2 V heeft bereikt. Na dat punt wordt het voltage 
constant gehouden en neemt de stroomsterkte af. Wanneer de stroomsterkte 
minder is dan 20 mA (0,03 C) is de batterij opgeladen. Erg belangrijk is dat het voltage 
absoluut niet boven de 4,3 V komt, anders wordt de batterij onstabiel en warmt hij op. In de batterij zelf zijn ook 
veiligheidsmaatregelen getroffen die er voor zorgen dat de batterij bij oververhitting of te ver opladen niet zal 
branden of ontploffen. Voor op de hoofdlamp bevindt zich een IC dat het opladen gecontroleerd laat verlopen. Dit zal 
een Texas Instuments IC zijn uit de bqTINY-II serie, deze werkt op een (wissel)spanning van 4,5 tot 6 V. De 
afmetingen zijn 3 x 3 x 1 mm (zie figuur G10).  

Energievoorziening8 

Voor de overdracht van energie tussen de oplader en de hoofdlamp, wordt inductie gebruikt. Hiervoor bevatten de 
oplader en de hoofdlamp beide een spoel. Wanneer er in de primaire spoel (oplader) een wisselende stroomsterkte 
is, zal dat een verandering van magnetische flux in de spoel veroorzaken en daarmee een veranderend magnetisch 
veld buiten de spoel. De secundaire spoel (hoofdlamp) pikt dit magnetisch veld op, waardoor ook daar een 
veranderende magnetische flux ontstaat, wat resulteert in een veranderende stroomsterkte. Op deze manier heeft 
een veranderende stroomsterkte in de spoel in de oplader, ook een veranderende stroomsterkte in de hoofdlamp tot 
gevolg. Energieoverdracht kan efficiënt plaatsvinden wanneer er in de hoofdlamp een capaciteit en een spoel in serie 
geplaatst worden, en aan de spoel in de oplader een blokgolf in de resonantiefrequentie van het secundaire circuit 
aangeboden wordt. Peurs en Vandevoorde (2001) geven daarnaast ontwerprichtlijnen voor het vastleggen van de 
optimale waarden voor de te kiezen componenten. Het is hen gelukt met een opstelling een rendement van 80% te 
halen op een afstand van 10 mm, hierbij worden platte spoelen met een buitendiameter van 60 mm en een hoogte van 
2 mm gebruikt. Voor het ontwerp van de hoofdlamp moet het mogelijk zijn om een spoel met een diameter van 40 
mm te realiseren, eventueel ten koste van de efficiëntie. De spoel zal bij het voorhoofd geplaatst worden, tussen de 
hoofdband en de comfortzone. 
Voor het produceren van de blokgolf wordt een timer gebruikt (de NE5559, zie figuur G12) in combinatie met een 
MOSFET (de TPS 2822610, zie figuur G13).  

Oplader  
De oplader bestaat uit een haak met een spoel erin (zie figuur G16). De hoofdlamp moet met de lamp naar boven 
opgehangen worden aan die haak, op die manier zijn beide spoelen dicht bij elkaar en is energie overdracht mogelijk. 
De oplader kan onder een bovenkastje geplaatst worden of op de plaats van de schakelbare haak ten behoeve van het 
koudlicht systeem.  
De haak wordt gemaakt uit dun plaatstaal. Over de spoel zit een plastic kapje, dat om de haak heen geklemd wordt. 
De elektronica bevindt zich in een behuizing (Multicomp GPL 211, zie figuur G14) aan de achterkant van de haak. 
Verder is er een adapter nodig om de 230 V wisselspanning van het lichtnet om te zetten naar ongeveer 6 V 
gelijkstroom om de timer en MOSFET te voeden. Hiervoor kan bijvoorbeeld een verstelbare (merkloze) adapter van 
RS12 gebruikt worden (615-8903, zie figuur G15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur G11Oplaad IC 
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Figuur G12 Timer Figuur G13 MOSFET 

Figuur G14 Behuizing Figuur G15 Adapter 

Figuur G16 Oplader 



 

Universiteit Twente / MediTop 38 

Gebruik  
Hier wordt bekeken hoe het proces van leeglopen en opladen van de batterij verloopt bij dagelijks gebruik. 

Model 
Het gebruik is afgeleid uit het gebruiksonderzoek (zie bijlage A). Hierin komt naar voren dat er ieder kwartier twee 
patiënten worden gezien. Het hoogste genoemde gemiddelde voor de brandduur van de lamp bij een onderzoek is 
drie minuten. Dit gemiddelde wordt gebruikt voor het maken van de berekeningen. Daarnaast wordt er uitgegaan van 
een werkdag van acht uur. 

Formule 
De datasheet van de batterij5 bevat een grafiek waarin het opladen weergegeven is. Daaruit is bij benadering het 
volgende af te leiden met betrekking tot de snelheid waarmee opgeladen wordt: 
· capaciteit 0% - 80%: 1,3 %/min 
· capaciteit 80% - 99%: 0,6%/min 
· capaciteit 99% - 100%: 0.03%/min 

Resultaten 
Uit verschillende simulaties is gebleken dat er minimaal een capaciteit van 750 mAh nodig is om de lamp gedurende 
een werkdag te kunnen gebruiken. Er is gekozen voor een batterij met een capaciteit van 930 mAh, deze batterij zal 
in volledig opgeladen staat de gekozen LED lamp met aansturing gedurende ongeveer 55 minuten van energie kunnen 
voorzien (zie figuur G17). In 120 minuten kan de batterij volledig opgeladen worden (zie figuur G17). Tijdens het 
gebruik ontstaat er een evenwicht (zie figuur G18), dus de hoofdlamp hoeft niet ’s nachts opgeladen te worden. 
Daarnaast is het mogelijk de lamp op een willekeurig moment 30 minuten achtereen te laten branden, zolang er 
minimaal acht uur van normaal gebruik (of één uur opladen) tussen zit (zie figuur G18). 
 
 
 
 

Figuur G17 Ontladen (rood) Opladen (zwart) 
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Figuur G18 Normaal gebruik (zwart) en 30 minuten gebruik (rood) 
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Figuur G19 Geschatte kosten 

Kosten 
De geschatte kosten van de inkoop onderdelen van dit ontwerp worden geschat op €232 en voor de assemblage 
wordt 10 manuur á €30 gerekend, waarmee de geschatte kosten uitkomen op €532. Voor een meer gedetailleerde 
uitwerking zie figuur G19.  
 
 
 

    a
an

ta
l 

  g
es

ch
at

te
 k

os
te

n 

  k
os

te
n/

 
  h

oo
fd

la
m

p 
Hoofdunit       

  Band 1 60,00 60,00 

  Schuim 3 2,00 6,00 

  Leer + drukkers 3 10,00 30,00 

  poortjes 8 1,00 8,00 

  veer 16 0,20 3,20 

  moer 16 0,20 3,20 

  koord 2 2,00 4,00 

  plaatje (driehoek) 2 3,00 6,00 

Lamp      

  LED 1 8,00 8,00 

  Driver 1 1,80 1,80 

  Lens 1 3,00 3,00 

  koelblok 2 1,20 2,40 

  batterijhouder 1 10,00 10,00 

  lamphouder 1 5,00 5,00 

  plaatjes  bevestiging 2 1,00 2,00 

  boutjes/moertjes 1 2,00 2,00 

    a
an

ta
l 

  g
es

ch
at

te
 k

os
te

n 

  k
os

te
n/

 
  h

oo
fd

la
m

p 

Energie       

  Batterij 1 20,00 20,00 

  oplaad IC 1 1,75 1,75 

  Timer 1 0,30 0,30 

  MOSFET 1 1,50 1,50 

  Adapter 1 10,51 10,51 

  Spoelen 2 3,00 6,00 

  behuizing 1 0,78 0,78 

  plaat 1 10,00 10,00 

  bevestigingsmateriaal 1 1,00 1,00 

  kapje 1 5,00 5,00 

  aansluiting adapter 1 0,63 0,63 

Diverse      

  Overige elektronica 1 20,00 20,00 

  Totaal inkoop 232,07 

     

Assemblage      

  Manuur 10 30,00 300,00 

   Totaal 532,07 
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Bijlage H Concept B 
Dit concept heeft voor comfort ademend schuim en om de LED verlichting op het hoofd te plaatsen wordt gebruik 
gemaakt van een starre ring. Het bundelen van de lichtstraal gebeurt met behulp van een lens en de 
energievoorziening is een NiMH batterij. Deze batterij kan opgeladen worden door een contact. 

Hoofdunit 
De hoofdlamp maakt gebruik van een verstelbare ring die over het hoofd loopt, waarbij schuim voor het nodige 
comfort zorgt. 

Band 
De ring wordt gemaakt uit een plastic plaat. De uitslag zal een nagenoeg rechte strook zijn, de uiteinden worden 
besproken bij Verstellen. 

Verstellen 
Het verstellen van de hoofdomtrek zal gebeuren door een draaiknop met een tandwiel, die de twee uiteinden van de 
band ten opzichte van elkaar beweegt (zie figuur H1). Het linker uitende heeft ribbels aan de bovenkant, bij het 
rechteruiteinde kan het tandwiel ingrijpen op de onderkant. Daardoor verwijderen de delen zich wanneer het 
tandwiel linksom gedraaid wordt, en komen ze dichter naar elkaar toe wanneer er rechtsom gedraaid wordt. Het 
tandwiel wordt aangedreven door een knop die aan een koker bevestigd is. De uiteinden van de hoofdband lopen 
door de koker. 

Comfort 
Het comfort wordt geleverd door ademend schuim. Dit schuim bevindt zich bij het voorhoofd en aan de hoofdkant 
van de koker waar ook de knop in zit (zie figuur H1). Schuim dat hiervoor gebruikt kan worden is Uxfoam 
meubelschuim van Uxem Flexible Foams. Dit schuim heeft een open celstructuur waardoor luchtcirculatie mogelijk 
is1. 

Figuur H1Verstellen 
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Verlichting 
Voor verlichting is een lamp nodig, die voorzien is van lenzen. 

Lamp2 

De verlichting wordt verzorgd door een witte LED. In dit geval de LXML-PWC1-0100 van Philips Lumileds. Deze 
levert 180 Lumen bij een stroom van 700 A en een spanning van 3,4 V. De kleur is Cool-White. Bin V* heeft een 
kleurtemperatuur tussen de 500 en 5600 K. Het grondvlak meet 3 x 4 mm en de hoogte van het ronde gedeelte is 2 
mm (zie figuur H2). 

Aansturing3 

Een geschikte driver is de TPS61059 van Texas Instruments met een gemiddelde efficiëntie van 72% voor deze 
toepassing. De afmetingen zijn 3 x 3 x 1 mm (zie figuur H3) 

Lens4 

In dit ontwerp wordt een lens gebruikt van Kathod, de PL1145 (zie figuur H4). De lens is gemaakt om met Luxeon 
Rebel LEDs gebruikt te worden. De efficiëntie ligt tussen de 87 en 93% en de diameter is 21,73 mm. De hoek van 
uitstraling is 10°.  

Warmte afvoer5 

Voor dit concept worden twee KHS67 heat sinks van Kathod gebruikt (zie figuur H5). Ze wegen 1,25 g stuk en het 
grondoppervlak is 6,09 x 6,7 mm.  

Figuur H2 LED 

Figuur H4 Lens 

Figuur H3 Driver 

Figuur H5 Koelblok 



 

Universiteit Twente / MediTop 44 

Plaatsing 
De lamp wordt aan de hoofdband bevestigd, maar moet wel verschillende graden van vrijheid overhouden voor het 
instellen van de gewenste positie. In figuur H6 is het principe weergegeven. Het rechter deel wordt middenvoor aan 
de hoofdband bevestigd, aan het meest linkse deel komt de lamp met lens. Daar zal ook de meeste 
warmteontwikkeling zijn, dus worden daar koelblokken geplaatst. In het gedeelte waar de bevestiging met de band 
gerealiseerd is, wordt ook de batterij geplaatst. Daarnaast is er ruimte voor elektronica, waaronder de driver. De 
combinatie van draaipunten maakt het mogelijk dat de volgende instellingen mogelijk zijn: hoogte (translatie y-as), 
afstand tot voorhoofd (translatie x-as) en de hoek (rotatie z-as).  
 

 

 

 

 

 

Energie 
Er is een energiebron nodig om de lamp van energie te voorzien, voor dit concept 
worden NiMH batterijen gebruikt. Deze moeten ook regelmatig opgeladen worden, 
met dat doel is een oplader ontworpen. 

Batterij6  
Per cel leveren NiMH batterijen 1,2 V, om de benodigde 2,8 V voor de aansturing van 
de LED te leveren zijn dus drie cellen nodig. Batterijen die hier aan voldoen (800 mA) 
zijn de GP80AAAH van GP Batteries (zie figuur H7). Bij een ontlading van 972 mA 
(Led en driver) gaan de batterijen 45 minuten mee, waarmee de capaciteit per batterij 
uitkomt op 729 mAh. De diameter van een batterij is 10,4 mm, bij een hoogte van 
34,7 mm. Het gewicht per batterij is 13 g, het totale gewicht van de batterijen is dus 
39 g. In de batterij is voor de veiligheid een hersluitbare ventilatieopening 
aangebracht, om bij verkeerd gebruik gevaar voor de gezondheid te voorkomen. In 
het volgende hoofdstuk staat meer over het gebruik. 

Plaatsing 
De batterijen worden geplaatst in bij de bevestiging van de lamp, zoals in figuur H6 is 
weergegeven. 

Opladen6,7 

De gekozen NiMH batterijen dienen opgeladen te worden met een constante stroom 
van 330 mA (1C). Dat wordt afgebroken wanneer er een afname in voltage gemeten 
wordt van meer dan 5 mV, de temperatuur met meer dan 0.8 °C/min stijgt of de 
temperatuur hoger is dan 45 °C. Tenslotte volgt druppellading van 0,17 mA (0,05 C) 
om de batterij geladen te houden. Om dit proces gecontroleerd te laten verlopen 
wordt een IC gebruikt, de bq2004 van Texas Instrumens8 is geschikt (zie figuur H8). 
Het controleert alle bovengenoemde zaken, heeft een ingangsspanning van 5 V en is 4 
x 10 x 1,75 mm groot. Het wordt in de hoofdlamp geplaatst, bij de batterijen. 
 

Figuur H6 Bevestiging 

Figuur H7 Batterij 

Figuur H8 Oplaad IC 
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Energievoorziening 
Er wordt opgeladen via een contact dat gepositioneerd wordt met behulp van 
zwaartekracht. Op de oplader bevindt zich een conisch uitsteeksel, dat twee 
contacten heeft die tegenover elkaar liggen. In de band van de hoofdlamp zijn gaten 
met aan de rand twee contacten. Wanneer de lamp op de houder wordt gehangen, 
worden de contacten door het gewicht van de lamp tegen elkaar gedrukt. In figuur 
H10 is het principe weergegeven. De donkere gedeelten geven niet- geleidend 
materiaal aan, de lichte gedeelten zijn de contacten.  
Om kortsluiting te voorkomen, worden de contacten gescheiden door een niet-
geleidend gedeelte dat even breed is als de contacten op de oplader. Deze gedeelten 
worden zo gepositioneerd dat het niet mogelijk is dat ze precies terecht komen op de 
contacten van de oplader. Op die manier wordt er altijd contact gemaakt met beide 
contactpunten van de oplader. Daarnaast wordt een gelijkrichter van diodes gebruikt, 
om te zorgen dat het niet uit maakt welke contacten met elkaar in verbinding staan. 
De gaten met contacten zullen aan twee zijkanten van de hoofdlamp geplaatst 
worden, daardoor maakt het niet uit aan welke zijde de hoofdlamp opgehangen 
wordt. De gaten zullen zich net achter de comfortzone bevingen, zodat de draadjes 
naar de batterijen weggewerkt kunnen worden achter het schuim. 

Oplader 
De oplader wordt gemaakt uit een buis. Deze wordt gebogen zoals in figuur H12 
weergegeven is. Het grondoppervlak is een driehoek met een hoogte van 200 mm, en 
het contact zit 200 mm boven het tafelblad waar de oplader op geplaatst moet 
worden. Er wordt gebruik gemaakt van een adapter om de oplader op het lichtnet 
aan te sluiten, wederom is de RS9 (615-8903) geschikt. Deze wordt in een aansluiting 
in de hoek van de adapter, vanuit daar loopt een verbinding naar de contacten. Er is 
verder geen elektronica nodig, want dat is al verwerkt in de hoofdlamp zelf. 

Figuur H9 Contact 

Figuur H11 Oplader 

Figuur H10  Adapter 
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Gebruik 
In deze bijlage wordt bekeken hoe het proces van leeglopen en opladen van de batterij verloopt bij dagelijks gebruik. 

Model 
Het gebruik is afgeleid uit het gebruiksonderzoek (zie bijlage A). Hierin komt naar voren dat er ieder kwartier twee 
patiënten worden gezien. Het hoogste genoemde gemiddelde voor de brandduur van de lamp bij een onderzoek is 
drie minuten. Dit gemiddelde wordt gebruikt voor het maken van de berekeningen. Daarnaast wordt er uitgegaan van 
een werkdag van acht uur 

Formule 
De datasheet van de batterij6 bevat grafieken waarin het opladen weergegeven is. Daaruit is bij benadering het 
volgende af te leiden met betrekking tot de snelheid waarmee opgeladen wordt: 
· capaciteit 0% - 20%: 1 %/min 
· capaciteit 21% - 80%: 1,5 %/min 
· capaciteit 81% - 100%: 3%/min 

Resultaten 
Uit verschillende simulaties is gebleken dat er minimaal een capaciteit van 520 mAh nodig is om de lamp gedurende 
een werkdag te kunnen gebruiken. Er is gekozen voor een batterij met een capaciteit van 729 mAh, deze batterij zal 
in volledig opgeladen staat de gekozen LED lamp met aansturing gedurende ongeveer 45 minuten van energie kunnen 
voorzien (zie figuur H12). In 70 minuten kan de batterij volledig opgeladen worden (zie figuur H12). Tijdens het 
gebruik ontstaat er een evenwicht (zie figuur H13), dus de hoofdlamp hoeft niet ’s nachts opgeladen te worden. 
Daarnaast is het mogelijk de lamp op een willekeurig moment 30 minuten achtereen te laten branden, zolang er 
minimaal 4 uur van normaal gebruik (of 1 uur opladen) tussen zit (zie figuur H13). 
 
 
 
  

 

 

Figuur H12 Ontladen (rood) Opladen (zwart) 
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Figuur H13 Normaal gebruik (zwart) en 30 minuten gebruik (rood) 
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Kosten 
De geschatte kosten van de inkoop onderdelen van dit ontwerp worden geschat op €185 en voor de assemblage 
wordt 10 manuur á €30 gerekend, waarmee de geschatte kosten uitkomen op €485. Voor een meer gedetailleerde 
uitwerking zie figuur H15. 
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Energie       

  Batterij 3 5,45 16,35 

  oplaad IC 3 3,55 10,65 

  Contact 1 10,00 10,00 

  Buis 1 4,00 4,00 

  Adapter 1 10,51 10,51 

  Bevestigingsmateriaal 1 4,00 4,00 

  aansluiting adapter 1 0,63 0,63 

Diverse      

  Overige elektronica 1 20,00 20,00 

  Totaal inkoop 185,34 

     

Assemblage       

  Manuur 10 30,00 300,00 

   totaal 485,34 
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Hoofdunit       

  Band 1 50,00 50,00 

  Schuim 2 4,00 8,00 

  knop + tandwiel 1 10,00 10,00 

  houder 1 5,00 5,00 

  Contact 2 1,00 2,00 

Lamp      

  LED 1 8,00 8,00 

  Driver 1 1,80 1,80 

  Lens 1 3,00 3,00 

  koelblok 2 1,20 2,40 

  batterijhouder 1 10,00 10,00 

  lamphouder 1 5,00 5,00 

  plaatjes bevestiging 2 1,00 2,00 

  boutjes/moertjes 1 2,00 2,00 

Figuur H15 Geschatte kosten 
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Bijlage I Concept C 
Dit concept gebruikt badstof om comfort te bieden en heeft een starre ring met een band over het hoofd. De door 
een lens gebundelde LED verlichting wordt aangedreven door een Lipo batterij. De batterij wordt opgeladen via een 
contact. 

Hoofdunit 
Dit concept zal met een band om en over het hoofd geplaatst worden, waarbij badstof de gebruiker een prettig 
gevoel geeft. 

Banden 
De banden van dit product worden uit een vlakke plaat plastic gehaald, de uitslag zal er uitzien zoals in figuur B1 
weergegeven is, de uiteinden zijn zo gevormd vanwege het verstellen. 

Verstellen  
Het verstellen van de hoofdomtrek zal gebeuren door een draaiknop met een tandwiel, die de twee uiteinden van de 
band ten opzichte van elkaar beweegt (zie figuur I2). Het linker uitende heeft ribbels aan de bovenkant, bij het 
rechteruiteinde kan het tandwiel ingrijpen op de onderkant. Daardoor verwijderen de delen zich wanneer het 
tandwiel linksom gedraaid wordt, en komen ze dichter naar elkaar toe wanneer er rechtsom gedraaid wordt. Het 
tandwiel wordt aangedreven door een knop die aan een koker bevestigd is. De uiteinden van de hoofdband lopen 
door de koker 

Comfort 
Voor het comfort van de gebruiker worden badstof delen aan de banden bevestigd. Deze komen bij het voorhoofd 
direct op de band en bij het achterhoofd en boven op het hoofd worden ze bevestigd aan de kokers voor het 
verstellen. Er wordt dubbelgelust badstof gebruikt en het vastzetten gebeurt met drukknoopjes. De comfortzones 
kunnen één dag gebruikt worden en moeten daarna gewassen worden. Dit is vooral een voordeel wanneer de lamp 
door meerdere mensen gedeeld wordt, op deze manier heeft iedereen een schone binnenkant die alleen door henzelf 
gebruikt wordt. 

Figuur I1 Uitslag banden 

Figuur I2 verstellen 
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Verlichting 
De verlichting wordt verzorgd door een combinatie van een verlichtingsbron en lenzen. 

Lamp1 

In dit ontwerp wordt gebruik gemaakt van een witte Diamond Dragon LED van Osram om licht te verschaffen (zie 
figuur I3). Het gaat hier om de LW W5AP, die 225 Lumen levert bij een stroom van 1,4 A en een gemiddelde 
spanning van 3,5 V. Het licht heeft een kleur van 5600 K.  

Aansturing2 

Een geschikte driver is de TPS61059 van Texas Instruments met een gemiddelde efficiëntie van 70% voor deze 
toepassing (zie figuur I4).  

Lens3  
In dit ontwerp wordt een lens gebruikt van Kathod, de KEPL199 (zie figuur I5). De lens is gemaakt om met Osram 
Dragon gebruikt te worden. De diameter is 22 mm en de hoogte 12.65 mm. De hoek van uitstraling is 10°, waarmee 
de diameter op 300 mm uitkomt op ongeveer 70 mm. 

Warmte afvoer4 

Deze lamp produceert meer warmte dan de Luxeon Rebel, dus is er meer koeling nodig. De koeling kan niet 
vergroot worden met koelblokken, vanwege het gewicht. Er wordt dus weer twee KHS67 koelblokken gebruikt (zie 
figuur I6), maar ook met een ventilator lucht langs de blokken geblazen tijdens opladen.  

Figuur I3 LED 

Figuur I5 Lens Figuur I6 Koelblok 

Figuur I4 Driver 
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Plaatsing 
De lamp wordt aan de hoofdband bevestigd volgens hetzelfde 
principe dat de andere concepten gebruiken, in figuur I7 is 
het weergegeven. Het grootste verschil is het ontbreken van 
een batterijcompartiment. 

Energie 
Er moet een batterij gebruikt worden om de verlichtingsbron 
van energie te voorzien, deze batterij moet ook opgeladen 
kunnen worden. 

Batterij5,6 

In dit geval is er gekozen voor een Lipo batterij, namelijk de 
Varta PoLiFlex PLF 503759 D (zie figuur I8). Deze batterij 
heeft een maximale capaciteit van 1300 mAh, maar bij een 
ontlaadstroom van 1400 mAh van 4,2 V tot 3,5 V ontlading is 
de capaciteit 1100 mAh. Het gewicht van de batterij is 24 g 
en de afmetingen zijn 62 x 35 x 5 mm. Voor informatie over 
het gebruik van de batterij, zie het volgende hoofdstuk. 

Plaatsing batterij7 

De batterij zal bij het achterhoofd geplaatst worden, in een behuizing van Hammond, type nummer 1551LFLBK (zie 
figuur I9). De afmetingen zijn 80 x 40 x 15 mm en het weegt ongeveer 20 g. Naast de batterij is er ook ruimte voor 
de elektronica. 

Opladen5,6,8 

Lipo batterijen worden net als Li-ion batterijen opgeladen via de CC/CV methode. Voor de gebruikte batterijen 
wordt er eerst een constante stroom van 1250 mA (1 C) geleverd wordt door de oplader tot het voltage 4,2 V heeft 
bereikt. Na dat punt wordt het voltage constant gehouden en neemt de stroomsterkte af. Wanneer de stroomsterkte 
minder is dan 25 mA (0,02 C) is de batterij opgeladen. In de hoofdlamp bevindt zich een IC dat het opladen 
gecontroleerd laat verlopen. Dit zal, zoals ook bij concept A, een Texas Instuments IC zijn uit de bqTINY-II9 serie, 
deze werken op een spanning tussen 4,5 en 6 V. De afmetingen zijn 3 x 3 x 1 mm (zie figuur I10).  
 
In de batterij zelf zijn ook extra veiligheidsmaatregelen getroffen die er voor zorgen dat de batterij bij verkeerd 
opladen of kortsluiten geen gevaar oplevert. Ook wordt de batterij beschermd tegen te ver ontladen. 

Energievoorziening 
Voor de energievoorziening wordt er contact gemaakt, en het positioneren wordt gedaan met behulp van magneten. 
Zowel de hoofdlamp als de oplader hebben magnetische contacten10, die elkaar aantrekken wanneer de hoofdlamp de 
oplader gezet wordt. Er zijn sluitingen te koop die 1 g wegen en 15 N aan aantrekkingskracht leveren (zie figuurC11). 
Deze zullen aan beide kanten ingebouwd worden. Voor beide contacten wordt een sluiting gebruikt.  

Figuur I7 Bevestiging lamp 

Figuur I10 Oplaad IC Figuur I8 Batterij Figuur I9 Behuizing Figuur I11 Magnetisch contact 
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Oplader 
In figuur I14 is een schematische weergave van de oplader weergegeven. De oplader kan op tafel of op een werkblad 
neergezet worden. De hoofdlamp wordt dan met de lamp naar boven in de oplader geplaatst, zodat de lamp boven de 
ventilator uitkomt. Hierbij wordt de lamp aan de onderkant ondersteund door de contacten. Een ventilator die 
gebruikt kan worden is een Comair Rotron11 van 60 x 60 x 10 mm. Deze werkt op 4,5 - 5,5 V gelijkstroom (dat is 
ook nodig voor het opladen). Om de gelijkstroom te krijgen, wordt een transformator gebruikt uit de FL series van 
Block (FL 14/512), de afmetingen zijn 68 x 57 x 24,4 mm. En deze zal geplaatst worden naast de ventilator. 

Figuur I13 Transformator Figuur I12 Ventilator 

Figuur I14 Oplader 
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Gebruik 
In deze bijlage wordt bekeken hoe het proces van leeglopen en opladen van de batterij verloopt bij dagelijks gebruik. 

Model 
Het gebruik is afgeleid uit de enquête die gehouden is onder KNO-artsen (zie bijlage A). Hierin komt naar voren dat 
er iedere 15 minuten twee patiënten worden gezien. Het hoogste genoemde gemiddelde voor de brandduur van de 
lamp bij een onderzoek is drie minuten. Dit gemiddelde wordt gebruikt voor het maken van de berekeningen. 
Daarnaast wordt er uitgegaan van een werkdag van acht uur 

Formule 
De datasheets van Lipo batterijen6 bevatten grafieken waarin het opladen weergegeven is. Daaruit is bij benadering 
het volgende af te leiden met betrekking tot de snelheid waarmee opgeladen wordt: 
· capaciteit 0% - 75%: 1,7 %/min 
· capaciteit 80% - 95%: 0,7%/min 
· capaciteit 95% - 100%: 0.13%/min 

Resultaten 
Uit verschillende simulaties is gebleken dat er minimaal een capaciteit van 1050 mAh nodig is om de lamp gedurende 
een werkdag te kunnen gebruiken. Er is gekozen voor een batterij met een capaciteit van1100 mAh, deze batterij zal 
in volledig opgeladen staat de gekozen LED lamp met aansturing gedurende ongeveer 35 minuten van energie kunnen 
voorzien (zie figuur I15). In 120 minuten kan de batterij volledig opgeladen worden (zie figuur I15). Tijdens het gebruik 
ontstaat er geen evenwicht (zie figuur I16), dus de hoofdlamp moet ’s nachts opgeladen worden als hij de volgende 
dag weer gebruikt wordt. Daarnaast is het mogelijk de lamp op een werkdag één keer 15 minuten achtereen te laten 
branden (zie figuur I16). 
 
 
 
  

Figuur I15 Ontladen (rood) Opladen (zwart) 
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Figuur I16 Normaal gebruik (zwart) en 15 minuten gebruik (rood) 

0,
00

0

0,
20

0

0,
40

0

0,
60

0

0,
80

0

1,
00

0

1,
20

0

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

tij
d

capaciteit



 

Universiteit Twente / MediTop 56 

Kosten 
De geschatte kosten van de inkoop onderdelen van dit ontwerp worden geschat op €244 en voor de assemblage 
wordt 10 manuur á €30 gerekend, waarmee de geschatte kosten uitkomen op €544. Voor een meer gedetailleerde 
uitwerking zie figuur I17. 
 
 
 
 

 

    a
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  k
os

te
n/

ho
of

dl
am

p 

Energie      

  Batterij 1 22,52 22,52 

  oplaad IC 1 1,75 1,75 

  Contact 2 0,64 1,28 

  Buis 1 10,00 10,00 

  Transformator 1 13,89 13,89 

  Ventilator 1 6,57 6,57 

  Bevestigingsmateriaal 1 4,00 4,00 

  Stekker 1 1,99 1,99 

  behuizing 1 1,70 1,70 

Diverse      

  Overige elektronica 1 20,00 20,00 

  totaal inkoop 244,01 
     

Assemblage      

  Manuur 10 30 300,00 

   totaal 544,01 

    a
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  g
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  k
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p 
Hoofdunit       

  Band 1 70,00 70,00 

  Schuim 3 4,00 12,00 

  knop + tandwiel 2 20,00 40,00 

  houder 1 5,00 5,00 

  Contact 2 1,00 2,00 

Lamp      

  LED 1 6,16 6,16 

  Driver 1 1,80 1,80 

  Lens 1 1,95 1,95 

  koelblok 2 1,20 2,40 

  batterijhouder 1 10,00 10,00 

  lamphouder 1 5,00 5,00 

  plaatjes bevestiging 2 1,00 2,00 

  boutjes/moertjes 1 2,00 2,00 

Figuur I17 Geschatte kosten 
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Bijlage N Datasheet batterij 
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Bijlage O Energieverbruik  
In deze bijlage wordt bekeken hoe het proces van leeglopen en opladen van de LP-503048 Lipo batterij verloopt bij 
dagelijks gebruik. 

Model 
Om het gebruik na te bootsen wordt excel gebruikt. 

Gebruik 
Het gebruik is afgeleid uit het gebruiksonderzoek (zie bijlage A). Hierin komt naar voren dat er ieder kwartier twee 
patiënten worden gezien. Het hoogste genoemde gemiddelde voor de brandduur van de lamp bij een onderzoek is 
drie minuten. Dit gemiddelde wordt gebruikt voor het maken van de berekeningen. Daarnaast wordt er uitgegaan van 
een werkdag van acht uur 

Formule 
De datasheet van de Varta PoLiFlex PLF 503759 D (ook een Lipo batterij) bevat een grafiek waarin het opladen 
weergegeven is. Daaruit is bij benadering het volgende af te leiden met betrekking tot de snelheid waarmee Lipo 
batterijen opgeladen worden: 

- capaciteit 0% - 75%: 1,7 %/min 
- capaciteit 80% - 95%: 0,7%/min 
- capaciteit 95% - 100%: 0.13%/min 

Resultaten 
Uit verschillende simulaties is gebleken dat er minimaal een capaciteit van 560 mAh nodig is om de lamp gedurende 
een werkdag te kunnen gebruiken. Er is gekozen voor een batterij met een capaciteit van 700 mAh. Deze batterij zal 
in volledig opgeladen staat de gekozen LED lamp met aansturing gedurende ongeveer 40 minuten van energie kunnen 
voorzien (zie Figuur O1). In 120 minuten kan de batterij volledig opgeladen worden (zie Figuur O1). Tijdens het 
gebruik ontstaat er een evenwicht (zie Figuur O2). Daarnaast is het mogelijk de lamp op een werkdag één keer 30 
minuten achtereen te laten branden (zie Figuur O2). 
 

Figuur O1 Ontladen (rood) Opladen (zwart) 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

9:0
0

9:0
9

9:1
8

9:2
7

9:3
6

9:4
5

9:5
4

10
:03

10
:12

10
:21

10
:30

10
:39

10
:48

10
:57

11
:06

tijd

ca
pa

ci
te

it 
(A

h)



 

Universiteit Twente / MediTop 72 

0,
00

0

0,
10

0

0,
20

0

0,
30

0

0,
40

0

0,
50

0

0,
60

0

0,
70

0

0,
80

0

9:00

9:15

9:30

9:45

10:00

10:15

10:30

10:45

11:00

11:15

11:30

11:45

12:00

12:15

12:30

12:45

13:00

13:15

13:30

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:00

15:15

15:30

15:45

16:00

16:15

16:30

16:45

17:00

tij
d

capaciteit
 
 
  

 

 

Figuur O2 Normaal gebruik (zwart) en 30 minuten gebruik (rood) 
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Bijlage Q Risicoanalyse 
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Deze risicoanalyse is uitgevoerd zoals omschreven in de Norm ISO 14971:2000(E) 
 
3.2 
 
A2.1) De voorhoofdslamp kan gebruikt worden voor het verlichten van het blikveld van een arts. 

Daarvoor dient de lamp op het hoofd geplaatst te worden. 
De voorhoofdslamp is een apparaat dat een lichtbundel produceert met behulp van een LED. De 
benodigde energie is afkomstig van een Lipo batterij. De batterij moet tussen gebruiksperiodes 
door opgeladen worden om de hoofdlamp gedurende acht uur ieder uur acht keer drie minuten 
te laten branden. Het opladen vindt plaats door middel van inductie.  

 
A2.2) Er is fysiek contact met de arts. 
 
A2.3) De Voorhoofdslamp wordt d.m.v. een band op het hoofd van de arts geplaatst. Op plaatsen waar 

de band het hoofd raakt, worden comfortzones geplaatst. Deze bestaan uit een laagje PE schuim, 
met daarover leer. Daarnaast bevat de voorhoofdslamp een compartiment op het voorhoofd, 
waar de batterij en een printplaat geplaatst zijn. Verder bevindt zich bij het voorhoofd een LED 
lamp, deze is in positie verstelbaar, en de diameter van de bundel kan ook naar wens ingesteld 
worden. 

 
A2.4) Er wordt door de voorhoofdslamp geen energie toegevoerd naar en/of onttrokken aan de 

patiënt. 
 
A2.5) Er worden geen substanties toegevoerd of onttrokken aan de patiënt. 
 
A2.6) Er worden door de voorhoofdslamp geen biologische materialen bewerkt voor naderhand 

hergebruik. 
 
A2.7) De voorhoofdslamp is geen steriel apparaat en hoeft ook niet gesteriliseerd te worden. 
 
A2.8) Het is niet nodig dat de voorhoofdslamp routinematig schoongemaakt dient te worden of 

gedesinfecteerd moet worden door de gebruiker. 
 
A2.9) De voorhoofdslamp is niet bedoeld om omgevingsfactoren van de patiënt te beïnvloeden. 
 
A2.10) De voorhoofdslamp verricht geen metingen aan de patiënt. 
 
A2.11) De voorhoofdslamp trekt geen conclusies uit meetwaarden. 
 
A2.12) De Voorhoofdslamp is niet bedoeld om met andere instrumenten of medicatie te communiceren 

of deze te besturen. 
 
A2.13) Er is geen ongewilde uitvoer van energie of substanties.  
 
A2.14) De Voorhoofdslamp is niet beïnvloedbaar door omgevingsinvloeden, mits de temperatuur tussen 

de +5°C en 40°C zit bij een maximale relatieve vochtigheid van 90% niet condenserend. 
 
A2.15) De Voorhoofdslamp beïnvloedt niet de omgeving. 
 
 A2.16) Er zijn geen essentiële verbruiksmaterialen en/of accessoires nodig voor gebruik van het  
 instrument. 
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A2.17) Kalibratie is niet noodzakelijk. Eén keer per 2 á 3 jaar moet de batterij vervangen worden. 
A2.18) De Voorhoofdslamp bevat geen software. 
 
A2.19) De voorhoofdslamp heeft een beperkte houdbaarheid vóór gebruik: 

• Batterij, minimaal 1 jaar. 
 

A2.20) Er zijn geen vertraagde effecten of effecten na lang gebruik. 
 
A2.21) Er zijn geen mechanische krachten waaraan de Voorhoofdslamp wordt blootgesteld. 
 
A2.22) De volgende onderdelen bepalen de levensduur van de Voorhoofdslamp: 

• LED, minimaal 50000 branduren tot 70% initiële lichtsterkte, 
• Batterij, minimaal 2 jaar. 

 
A2.23) De Voorhoofdslamp is bedoeld voor meermalig gebruik. 
 
A2.24) Er is geen specifieke veilige buitendienst stelling of opruiming van het instrument benodigd. 
 
A2.25) Bediening van het apparaat vereist geen speciale vaardigheden en is er geen speciale training 

nodig. 
 
A2.26) Er behoeven voor de voorhoofdslamp geen nieuwe processen te worden ingericht of  

geïntroduceerd. 
 
A2.27) Succesvol gebruik van het medisch instrument is niet kritisch afhankelijk van een  

gebruikersinterface.  
 
A2.27.1) De Voorhoofdslamp heeft aan te sluiten delen en accessoires: 

• Spannings-adapter 
 

A2.27.2) De Voorhoofdslamp heeft geen bedieningsinterface. 
 

A2.27.3) De Voorhoofdslamp geeft tijdens gebruik geen informatie weer. 
 

A2.27.4) De Voorhoofdslamp wordt niet bediend via een menu. 
 
A2.28) De Voorhoofdslamp is bedoeld voor vast en mobiele gebruik. 
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C.2 Energie gevaren 
 
Elektrisch: 
 

Gevaar : Storing in de elektronica in de voorhoofdslamp 
Risico : Kans op uitschakeling van de voorhoofdslamp 

Aanvaardbaar : Ja, maar niet gewenst omdat het het verbeterde zicht teniet doet 
Genomen maatregelen : Geen, omdat de kans klein geacht wordt. 

 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in normale (niet defecte) modus verkeert - Ja 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in defecte modus verkeert - Nee 
Komt het gevaar alleen voor wanneer meerdere componenten van het instrument defect 
zijn 

- Nee 

Kan een fout worden gesignaleerd door de gebruiker voordat er gevaar optreedt - Nee 
Kan een fout worden opgelost door een effectiever fabricageproces of door preventief 
onderhoud 

- Nee 

Zal verkeerd gebruik de kans op een fout vergroten - Ja 
Kunnen foutsignaleringscomponenten worden toegevoegd - Nee 
 
 
 
Mechanische krachten: 
 

Gevaar : Hoofdband stuk 
Risico : Hoofdband kan niet geplaatst worden 

Aanvaardbaar : Ja 
Genomen maatregelen : Geen, omdat de kans klein geacht wordt. 

 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in normale (niet defecte) modus verkeert - Ja 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in defecte modus verkeert - Ja 
Komt het gevaar alleen voor wanneer meerdere componenten van het instrument defect 
zijn 

- Nee 

Kan een fout worden gesignaleerd door de gebruiker voordat er gevaar optreedt - Ja 
Kan een fout worden opgelost door een effectiever fabricageproces of door preventief 
onderhoud 

- Nee 

Zal verkeerd gebruik de kans op een fout vergroten - Nee 
Kunnen foutsignaleringscomponenten worden toegevoegd - Nee 
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Warmte / Temperatuur: 
 

Gevaar : Te hoge temperatuur 
Risico : Uitschakeling van de voorhoofdslamp 

Aanvaardbaar : Ja, maar niet gewenst omdat het het verbeterde zicht teniet doet 
Genomen maatregelen : Geen, want de voorhoofdslamp is al ontworpen en om binnen de normen te 

blijven (warmte afvoer LED en bescherm circuit batterij). 
 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in normale (niet defecte) modus verkeert - Nee 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in defecte modus verkeert - Misschien 
Komt het gevaar alleen voor wanneer meerdere componenten van het instrument defect 
zijn 

- Nee 

Kan een fout worden gesignaleerd door de gebruiker voordat er gevaar optreedt - Misschien 
Kan een fout worden opgelost door een effectiever fabricageproces of door preventief 
onderhoud 

- Nee 

Zal verkeerd gebruik de kans op een fout vergroten - Nee 
Kunnen foutsignaleringscomponenten worden toegevoegd - Nee 
 
 
 
Elektromagnetische velden: 
 

Gevaar : Elektromagnetische straling 
Risico : Uitschakeling van de Voorhoofdslamp  

Aanvaardbaar : Ja, maar niet gewenst omdat het het verbeterde zicht teniet doet 
Genomen maatregelen : Geen, want de Voorhoofdslamp is ontworpen om binnen de normen te 

blijven. 
 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in normale (niet defecte) modus verkeert - Nee 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in defecte modus verkeert - Nee 
Komt het gevaar alleen voor wanneer meerdere componenten van het instrument defect 
zijn 

- Nee 

Kan een fout worden gesignaleerd door de gebruiker voordat er gevaar optreedt - Nee 
Kan een fout worden opgelost door een effectiever fabricageproces of door preventief 
onderhoud 

- Nee 

Zal verkeerd gebruik de kans op een fout vergroten - Nee 
Kunnen foutsignaleringscomponenten worden toegevoegd - Nee 
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C.4 Gevaren van buitenaf 
 
Ontoereikende stroomtoevoer: 
 

Gevaar : Over-/Onderspanning meer dan 10% 
Risico : Uitschakeling van de oplader 

Aanvaardbaar : Ja, maar niet gewenst omdat het het verbeterde zicht teniet doet 
Genomen maatregelen : Geen, want de Voorhoofdslamp is ontworpen om binnen de normen te 

blijven. 
 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in normale (niet defecte) modus verkeert - Nee 
Komt het gevaar voor wanneer het instrument in defecte modus verkeert - Nee 
Komt het gevaar alleen voor wanneer meerdere componenten van het instrument defect 
zijn 

- Nee 

Kan een fout worden gesignaleerd door de gebruiker voordat er gevaar optreedt - Nee 
Kan een fout worden opgelost door een effectiever fabricageproces of door preventief 
onderhoud 

- Nee 

Zal verkeerd gebruik de kans op een fout vergroten - Ja 
Kunnen foutsignaleringscomponenten worden toegevoegd - Nee 
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Algemeen: 
De nu volgende punten zijn door ons beoordeeld, echter hier worden geen mogelijke niet aanvaardbare 
gevaren verwacht: 
 
C.2 Energie gevaren 

o Mechanische krachten 
o geïoniseerde straling 
o niet-geïoniseerde straling 
o bewegende delen 
o toegevoegde massa’s 
o patiënt steunende instrument tekortkoming 
o druk (vat scheuring) 
o akoestische druk 
o trilling 
o magnetische velden (MRI) 

 
C.3 Biologische gevaren 

o biologische belasting 
o biologische besmetting 
o biologische strijdigheid 
o foutieve uitvoer (substantie/energie) 
o foutieve formulering (chemische samenstelling) 
o giftigheid 
o gekruiste infectie  
o warmte-/koortsverwekkend 
o onvermogen om hygiënische veiligheid te handhaven 
o degradatie 

 
C.4 Gevaren van buitenaf 

o elektromagnetische invloeden 
o beperking in koeling 
o aannemelijkheid van werking buiten de voorgeschreven omgevingscondities 
o incompatibiliteit met andere hulpmiddelen 
o toevallige mechanische schade 
o besmetting als gevolg van afvalproducten en/of afval van het hulpmiddel 
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C.5 Gevaren gerelateerd aan het gebruik van het hulpmiddel 
o ontoereikende labelling * 
o ontoereikende gebruikershandleiding * 
o ontoereikende opgave van accessoires 
o ontoereikende opgave van controles voor ingebruikname * 
o overgecompliceerde gebruikershandleiding * 
o onbeschikbare of gesplitste gebruikershandleiding * 
o gebruik door ondeskundig/ongetraind personeel 
o aannemelijk voorzienbaar misgebruik 
o onvoldoende waarschuwing voor bijwerkingen 
o onvoldoende waarschuwing voor gevaren m.b.t. hergebruik van eenmalige hulpmiddelen 
o foutieve metingen en andere meteorologische aspecten 
o foutieve diagnoses 
o abusievelijk data verkeer  
o foutieve vertoning van testresultaten 
o incompatibiliteit met verbruiksmaterialen/accessoires/andere hulpmiddelen 

 
* De voorhoofdslamp wordt voorzien van een label. 
 Wij menen dat onze gebruikershandleiding in deze punten voorziet en  
 gebruikersvriendelijk is opgebouwd. 
 
C.6 Gevaren voortvloeiend uit foutieve werking, onderhoud en veroudering 

o ontoereikbaarheid van karakteristieken voor het bedoeld gebruik 
o tekort aan, of onvoldoende specificaties voor onderhoud inclusief onvoldoende specificaties van 

onderhoudsfunctie controles 
o onvoldoende onderhoud 
o ontoereikbare vaststelling van levensduur 
o verlies van mechanische integriteit 
o ontoereikbare verpakking (besmetting en/of achteruitgang van het hulpmiddel) 
o ongeoorloofd hergebruik. 

 
 
 
 
Conclusie: 
De aanwezige mogelijke gevaren zijn op een dusdanige manier beveiligd dat er, indien gebruikt door 
deskundig opgeleid personeel, voor de patiënt geen gevaren zijn. 
 
 
 
 
 
 
Risicoanalyse opgemaakt door: Ryelle de Wit  
Risicoanalyse gecontroleerd door: 
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Bijlage R Gebruiksaanwijzing 

 
Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing. 
 
Belangrijk 
Dit product is bestemd voor gebruik door medisch 
specialisten. 
 
Beschrijving 
A  - Verstelsysteem 
B   - Comfortzones 
C   - Aan/Uit knop 
D  - Batterijhouder 
E   - Lamp 
F  - Adapter 
G  - Lader 
 
Laden 
1. Sluit de adapter (F) aan op een netstopcontact.  
2. Steek de kleine stekker van de adapter in de lader 

(G).  
3. Plaats de voorhoofdslamp zo in de oplader dat het 

gedeelte dat normaal tegen het voorhoofd zit, nu 
tegen het afgeronde gedeelte valt. De batterij 
wordt opgeladen. 

 
Voordat u de voorhoofdslamp de eerste keer gebruikt, 
moet hij eerst twee uur opladen. 
 
De batterij kan niet te ver opladen.  
 
De batterij kan te ver leeglopen als de voorhoofdslamp 
niet wordt gebruikt Om de batterij daar tegen te 
beschermen, moet de voorhoofdslamp minimaal iedere 
drie maanden 40 minuten opgeladen worden en 
uitgeschakeld bewaard worden. 
 
Instellingen 
De voorhoofdslamp is aan te passen aan de vorm van 
uw hoofd en uw persoonlijke voorkeuren.  
 
1. Plaats de lamp op het hoofd. 
2. Draai rechtsom aan de knop van het 

verstelsysteem (A) als de lamp te ruim zit.  
3. Draai linksom aan de knop van het verstelsysteem 

(A) als de lamp te strak zit. De lamp moet niet 
knellen. 

4. Breng met de hand de lamp (E) in de gewenste 
positie.  

5. Draai aan de lamp (E) om de diameter van de 
lichtbundel te verstellen.  

 

Gebruik 
Er is in verband met gewichtsbesparing gekozen voor 
een zo licht mogelijke batterij. De batterij kan in volledig 
opgeladen toestand de lamp gedurende ongeveer 40 
minuten van energie voorzien. Dit is niet genoeg voor 
een hele dag gebruik. De lamp kan wel de hele dag 
gebruikt worden wanneer er opgeladen wordt tussen de 
gebruiksperiodes. Daarvoor is het van belang dat u de 
voorhoofdslamp telkens na gebruik terug in de lader (G) 
plaatst.  
 
De lamp zal zichzelf uitschakelen wanneer hij opgeladen 
wordt en aan gaan wanneer hij van de oplader gehaald 
wordt. Met behulp van de Aan/uit knop (C) kunt u de 
lamp ook uitzetten wanneer er niet opgeladen wordt, 
Het blijft dan mogelijk de batterij op te laden. 

Voorhoofdslamp  

A       B       C       D       E    

F 
 
G 
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Mocht het voorkomen dat u de lamp voor lange tijd niet 
zal gebruiken, schakel dan de lamp uit met behulp van de 
Aan/Uit knop (C) en haal de adapter (F) uit het 
netstopcontact. Zorg ervoor dat de lamp minimaal 
iedere drie maanden 40 minuten opgeladen wordt, om 
te voorkomen dat de batterij te ver leegloopt. 
 
Vervangen batterij 
Met de tijd zal de batterij verouderen en de capaciteit 
afnemen. Afhankelijk van het gebruik kan de capaciteit 
dalen tot een niveau waarop de voorhoofdslamp niet 
meer gebruikt kan worden. De batterij gaat minimaal 
twee jaar mee, daarna kan het nodig zijn de batterij te 
vervangen. 

 
1. Klik de drukkers van comfortzone (B) van het 

voorhoofd los. 
2. Maak de batterijhouder (D) los van de hoofdband 

door de boutjes los te draaien. 
3. Haal de oude batterij uit de voorhoofdslamp. 
4. Plaats de vervangende batterij. 
5. Bevestig de batterijhouder (D) weer aan de 

hoofdband door de boutjes aan te draaien. 
6. Klik de drukkers van de comfortzone (B) bij het 

voorhoofd vast. 
 
Bestel een vervangende batterij pas wanneer u er een 
nodig hebt, Lithium batterijen verouderen ook wanneer 
ze niet gebruikt worden. 
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Bijlage S Foto’s prototype 

Figuur S1 Comfortzone voorhoofd 

Figuur S2 Comfortzone verstellen 
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Figuur S3 Verstellen positie 

Figuur S4 Verstellen diameter bundel 
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Figuur S5 Mal Batterijhouder 

Figuur S6 Batterijhouder 



 

Universiteit Twente / MediTop 88 

 

Figuur S7 Voorhoofdslamp enkele band 

Figuur S8 Voorhoofdslamp het hoofd 
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