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Samenvatting-vooraf 
 
In opdracht van een KNO-arts, die werkzaam is in de Derde wereld, is een ontwerptraject gestart. Met 

als doelstelling een oplossing te bedenken voor het probleem waarmee hij kampt.  

 

Trommelvliesbuisjes worden ingezet bij het behandelen van gehoorproblemen. Omdat deze buisjes 

duur zijn en de Derde wereld afhankelijk is van goedkope gezondheidszorg, maakt de arts deze zelf. 

Het probleem is echter dat de technieken die de hij hiervoor gebruikt, een aantal belangrijke nadelen 

kennen. De trommelvliesbuisjes zijn niet identiek en de productiesnelheid is laag. Daarnaast zijn de 

technieken niet gemakkelijk te gebruiken en is de belasting van de gebruiker hoog.  

Doelgroep is de medische staf die werkzaam is in de klinieken van de arts. Omdat de klinieken zich in 

verschillende Derde wereldlanden bevinden, kent de doelgroep een sterke variatie. Daarnaast hebben 

de meeste gebruikers weinig ervaring met apparatuur  

 

Resultaat van het ontwerptraject is een weinig gecompliceerde machine, die gemakkelijk te gebruiken 

is. Met een minimaal aantal handelingen kunnen trommelvliesbuisjes in hoog tempo worden gemaakt. 

De handelingen bestaan uit eenvoudige bewegingen die om weinig precisie vragen, daardoor is de 

belasting van de gebruiker zeer laag. Gezien het feit dat de gebruiker zelf veel onderhoud aan de 

machine kan verrichten, is de serviceafhankelijkheid laag.  

Het gebruik is gemakkelijk te leren, aan de hand van de instructies op het ontwerp. Ook is er een 

gebruiksaanwijzing ontworpen. 

Omdat de machine een statisch geheel is, kunnen de onderdelen van de machine precies worden 

gepositioneerd. Hierdoor kunnen nauwkeurige buisjes worden gemaakt. 
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Voorwoord 
 

Ik studeer reeds drie jaar Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. In deze jaren heb ik 

kennis mogen nemen van verschillende disciplines waarin een ontwerper zich moet bekwamen. Met 

de bachelor eindopdracht wordt deze kennis in praktijk gebracht en wordt dit deel van de opleiding 

afgesloten.  

 

Dat de grenzen van Industrieel Ontwerpen niet scherp te trekken zijn, bewijst deze opdracht. Ik heb 

verschillende producten moeten ontworpen, maar met een productiemachine had ik tot dusver geen 

ervaring. Hoewel het ontwerpen van machines eerder tot werktuigbouwkunde wordt gerekend, heeft 

de opdrachtgever toch een industrieel ontwerper benaderd. De opdracht betreft namelijk meer dan 

alleen het ontwerpen van een technische machine. Omdat de machine is bestemd voor gebruikers in 

de Derde wereld, speelt de ergonomie een belangrijke rol in. De uitdaging van deze opdracht is het 

integreren van techniek en ergonomie binnen het ontwerp.  

 

Ondanks het feit dat ik mijn opdracht niet binnen een bedrijf heb kunnen uitvoeren, was ik niet 

helemaal op mezelf aangewezen. Ik wil de mensen die mij geholpen hebben, graag bedanken.  

Allereerst ben ik dank verschuldigd aan mijn docent-begeleider Tom Vaneker, met wie ik mijn 

vorderingen kon bespreken. Daarnaast bleek Tom over technische kennis en ervaring te beschikken 

die ik vaak miste.  

Dr. Van Hasselt bedank ik voor de gastvrijheid in Nijmegen. Ondanks dat hier af en toe grote 

afstanden voor overbrugd moesten worden, was het contact bijzonder goed. Hij doet goed werk in de 

Derde wereld. Ik wens hem hierbij veel succes.  

Tenslotte wil ik mijn vader bedanken voor het doorlezen van het verslag.  

 

Veel leesplezier toegewenst. 

 

 

Enschede, 28 november 2005 

 

Gerwin Jansen 
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Inleiding 
 

Iemand voor een kwartje in één keer beter maken. Dit klinkt zeer onwaarschijnlijk in onze Westerse 

samenleving, maar in Derde wereldlanden zoals Botswana is dit een haalbare kaart. De Nederlandse 

KNO-arts dr. Van Hasselt houdt zich reeds 10 jaar bezig met het verlenen van oorzorg in een aantal 

Derde wereldlanden. Vanwege de armoede, kan hij geen gebruikmaken van dure instrumenten en 

apparaten. Hij heeft daarom een programma opgezet waarmee hij in samenwerking met bedrijven en 

studenten, innovatieve en betaalbare oplossingen ontwikkelt. 

Dr. Van Hasselt heeft mij gevraagd een oplossing te bedenken voor het probleem dat hij ondervindt bij 

het maken van trommelvliesbuisjes. In dit verslag wordt het ontwerptraject van de opdracht 

beschreven. 

 

 

Industrieel Ontwerpen berust op een viertal overlappende 

basisgebieden: constructieleer, ergonomie, vormgeving en 

bedrijfskunde. Welk aandeel deze gebieden binnen deze 

opdracht hebben, staat weergegeven in figuur 1. Hoewel 

de opdracht behoorlijk technisch van aard is, zal de nadruk 

komen te liggen op de ergonomie. 

Ergonomie streeft naar het zodanig ontwerpen dat de 

veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend 

functioneren van de gebruiker wordt bevorderd. Om deze 

doelstelling te realiseren, moet de nodige kennis van de 

doelgroep worden verzameld. Veel van die kennis komt 

van dr. Van Hasselt, hij heeft veel ervaring met de 

doelgroep. In bijlage 2: Vragen aan dr. Van Hasselt staan 

alle vragen die aan hem gesteld zijn.  

Kennis met betrekking tot de ergonomie is afkomstig uit het 

boek Productergonomie van Hans Dirken [Hans Dirken, 

2001].  

 

Binnen het verslag is getracht de chronologische volgorde van het ontwerptraject aan te houden.  

Het ontwerptraject begint met het afbakenen van de opdracht in hoofdstuk 1, daarin wordt het 

probleem geanalyseerd. In hoofdstuk 2 wordt de doelgroep beschreven. Vervolgens worden de eisen 

en wensen opgesteld in hoofdstuk 3. Aan de hand van deze eisen, zijn een viertal concepten 

gevormd. In hoofdstuk 4 worden deze concepten beschreven en in hoofdstuk 5 wordt een keuze 

gemaakt uit deze concepten. De conceptkeuze wordt gedaan op basis van de belangrijkste eisen en 

de realiseerbaarheid. Alvorens wordt begonnen met de conceptuitwerking in hoofdstuk 7, wordt in 

hoofdstuk 6 verdiept in een tweetal zaken. In hoofdstuk 8 wordt het concept geëvalueerd.  

Het verslag wordt afgesloten met de conclusies en de aanbevelingen. Helemaal achterin vindt u 

tenslotte de bronvermelding. 

 

 

 
 

C - Constructieleer, materiaalkunde 

E - Ergonomie 

V - Vormgeving 

B - Bedrijfskunde van productontwikkeling 

 

Figuur 1:  Aandeel van  de vier basisgebieden 
 binnen de opdracht  
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01  Projectkader 
 

In dit hoofdstuk wordt vastgesteld wat het probleem is en wat hieraan gedaan kan worden. Maar eerst 

wordt de nodige achtergrondinformatie gegeven.  

1.1 Trommelvliesbuisjes voor de Derde wereld 
1.1.1 Trommelvliesbuisjes 

Indien de buis van Eustachius niet goed werkt, kan door de onderdruk die 

daardoor ontstaat het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht 

afscheiden. Het gevolg hiervan is gehoorverlies. Deze aandoening komt 

veelvuldig voor bij kinderen tussen 2 en 6 jaar. Het is te behandelen met 

een trommelvliesbuisje. Met dit  buisje kan een open verbinding in het 

trommelvlies worden bewerkstelligd, waardoor lucht via het buisje het 

middenoor weer kan bereiken en het drukverschil verdwijnt.  

Deze informatie is afkomstig van de website van de KNO-vereniging 

Nederland [Kno.nl].  

 

Een tweetal fabrikanten van trommelvliesbuisjes, Otomed en Exmoor plastics, hebben in een e-mail 

(Bijlage 4: E-mails) laten weten dat zij bij de productie van de buisjes gebruik maken van de 

spuitgietmachine en de draaibank. Ondanks dat de buisjes massaal worden geproduceerd, zijn deze 

niet goedkoop. Trommelvliesbuisjes die in Nederland te verkrijgen zijn kosten volgens dr. Van Hasselt 

al gauw EUR 8,00. Meer informatie over trommelvliesbuisjes vindt u in bijlage 3: Trommelvliesbuisjes. 

 

1.1.2 Derde wereld 

Ook in de Derde wereld geldt gehoorverlies ten gevolge van het disfunctioneren van de buis van 

Eustachius als een veelvoorkomend ziektebeeld. In deze landen komt dit niet alleen veelvuldig voor bij 

kinderen, maar ook bij HIV-positieve volwassenen. De geneeswijze die sommige primitieve lokale 

volken hanteren, verschilt nogal van die van ons. Zij denken het oor 

beter te kunnen maken door er van alles in te stoppen, helaas wordt 

het daar eerder slechter van.  

De afwezigheid van de juiste behandeling in deze landen is, naast de 

armoede, een direct gevolg van een chronisch tekort aan KNO-

specialisten en praktijken. Ter illustratie, volgens de KNO-vereniging 

[Kno.nl] telt Nederland met ruim 16 miljoen inwoners zo’n 390 KNO-

artsen; Malawi daarentegen telt slechts één KNO-arts en 12 miljoen 

inwoners, volgens een artikel in een internationaal vakblad voor KNO-

artsen. [ENT News, 2003]. 

 

Het westerse Christoffel Blind Mission (CBM) is zich bewust van de 

ernst van dit probleem en biedt daarom ontwikkelingshulp. Het CBM 

houdt zich bezig met preventie, behandeling en rehabilitatie van 

mensen met oog-, oor- en fysieke aandoeningen en handicaps in 

meer dan 1000 projecten over de hele wereld. Op de website van de 

organisatie [Christoffel-blindenmission.de] is te lezen dat hun 

doelstelling is het helpen van mensen, ongeacht hun nationaliteit, ras, 

geslacht of religie. 

 
Figuur 2:  Trommelvliesbuisje 

in het trommelvlies 

 

 
 

Figuur 3:  Dr. Van Hasselt behandelt 

hier het oor  van een jongetje in 

Malawi [ENT News, 2003] 
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1.1.3 Dr. Van Hasselt 

De Nederlander Piet van Hasselt is als enige KNO-arts werkzaam bij het CBM. Zijn taak bestaat uit 

het opzetten en adviseren van 'Prevention of Hearing Impairment Programmes'  in Afrika, Azië en 

Latijns Amerika. Meer specifiek komt dat neer op het opzetten van klinieken voor oor- en 

gehoorsproblemen en het trainen van lokale staf in medische behandeling en ooroperaties. Botswana 

was het eerste land waar CBM hem naar toe stuurde om een kliniek op te zetten als een soort 

proefproject. De laatste jaren zijn daar Malawi, Zambia, Madagaskar, Cambodja en Haïti bijgekomen.  

 

Vanwege de armoede in deze landen, kan dr. Van Hasselt zijn patiënten slechts met een beperkt 

aantal middelen behandelen. Daarom houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van effectieve en 

betaalbare oorzorg. Eén onderdeel daarvan is het in eigen handen nemen van de productie van 

trommelvliesbuisjes voor zijn klinieken. Sinds jaar en dag maakt hij de buisjes zelf en leert dit ook de 

lokale medische staf. De buisjes die hij maakt kosten praktisch niets.  

Een kliniek heeft gemiddeld 20 tot 300 buisjes per jaar nodig.  

 

1.1.4 Probleemstelling 

De trommelvliesbuisjes maakt dr. Van Hasselt van een kunststof buis die hij koopt bij een 

Nederlandse leverancier van chromatografiematerialen (Bester BV in Amstelveen). Hij beschikt over 

twee verschillende technieken waarmee hij van de buis trommelvliesbuisjes kan maken.  

Bij beide technieken wordt een paar millimeter van de buis geknipt en wordt dit stukje buis voorzien 

van twee flensjes. Flensjes zijn de overstekende randen aan de uiteinden van het buisje die ervoor 

zorgen dat deze in het trommelvlies blijft zitten. Bij de eerste techniek wordt voor het maken van de 

flensjes een waxinelichtje gebruikt, bij de tweede techniek wordt hiervoor een soldeerbout gebruikt. 

 

Het probleem is echter dat beide technieken teleurstellende resultaten geven. Dr. Van Hasselt is 

hoofdzakelijk ontevreden over de nauwkeurigheid van de buisjes, hij zou graag zien dat de buisjes 

identiek zijn. Daarnaast vindt hij de productiesnelheid te laag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 4:  Trommelvliesbuisje 
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1.2 Probleemanalyse 
1.2.1 Opzet 

Het doel van de probleemanalyse is een overzicht te krijgen van de voor- en nadelen van de 

bestaande technieken. Aan de hand daarvan kunnen eisen en wensen worden opgesteld voor het 

ontwerp.   

 

Bij de analyse wordt allereerst gekeken naar de onderdelen die nodig zijn. Daarnaast worden de 

prestaties in kaart gebracht door de productiesnelheid en de nauwkeurigheid te meten. Bij deze 

metingen heb ik zelf de technieken toegepast, de instructies hiervoor heb ik gekregen van dr. Van 

Hasselt.  

Er wordt gekeken naar het gebruik en de leerbaarheid. Tevens wordt er gekeken naar de fysieke en 

mentale belasting van de technieken. Tenslotte wordt er gekeken naar de hoeveelheid onderhoud die 

nodig is en het gemak waarmee onderdelen vervangen of gerepareerd kunnen worden.  

  

1.2.2 Analyse van de techniek met het waxinelichtje 

Onderdelen 

Voor deze techniek is nodig: een waxinelichtje, vuur, een tandenstoker, een scalpel en lijntjespapier 

met 5 mm witruimte.  

 

Handelingen 

De kunststof buis wordt haaks op het lijntjespapier gelegd met het begin van de buis boven een lijn 

(1). Met de scalpel wordt de buis boven de volgende lijn afgeknipt (2), zodat een stukje buis van 5 mm 

ontstaat. Deze twee handelingen worden herhaald totdat er voldoende buisjes zijn gemaakt.  

Om de flensjes te maken, moet allereerst het waxinelichtje worden aangestoken (3). Vervolgens wordt 

een stukje buis gepakt (4) en wordt deze op de tandenstoker gezet (5). Het stukje buis wordt 

gedurende een paar seconden, op circa 5 mm van de vlam gehouden (6). Nadat de gebruiker heeft 

gecontroleerd of het flensje is gelukt (7), haalt hij het stukje buis van de tandenstoker af (8) en zet 

deze andersom op de tandenstoker (9). Om ook aan het andere uiteind een flensje te maken, worden 

de stappen 6 en 7 herhaald. Tenslotte wordt het buisje van de tandenstoker afgehaald (13). 

 

 

     
 

 

Figuur 5:  Het snijden van de buis (links) en het maken van een flensje (rechts) 
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Productiesnelheid 

In 1 minuut kunnen circa 15 buisjes worden geknipt. Het maken van de flensjes kost ongeveer 20 

seconden per buisje, dat betekent dat in 1 minuut 3 buisjes kunnen worden voorzien van flensjes. Bij 

deze snelheden kunnen in één uur 150 trommelvliesbuisjes worden gemaakt.  

Deze productiesnelheid geldt echter alleen in het ideale geval. Weinig gebruikers zullen een uur lang 

ononderbroken te werk gaan. Daarnaast worden met deze techniek nogal wat buisjes gemaakt die 

niet te gebruiken zijn, hoofdzakelijk omdat de flensjes zijn mislukt. Een buisje is mislukt wanneer de 

afmetingen te veel afwijken. Bij een meting van 20 buisjes, zijn 6 mislukte buisjes geconstateerd. 

Kortom, de productiesnelheid wordt ruim 30% kleiner.  

De reële productiesnelheid wordt geschat op 100 buisjes per uur.  

 

 
Figuur 6:  Door de warmte van het waxinelichtje vervormt het kunststof zich [ENT News, 2003] 

 

Nauwkeurigheid 

Door gebruik te maken van het lijntjespapier kunnen de buisjes redelijk nauwkeurig worden gesneden. 

Het maken van de flensjes gebeurt echter een stuk minder nauwkeuriger. Omdat niet elk buisje op 

dezelfde afstand en gedurende dezelfde tijd bij de vlam wordt gehouden, zal elk buisje anders zijn. 

Een behoorlijk aantal van de buisjes is zelfs onbruikbaar. Ook wordt bij de meeste buisjes de 

binnendiameter kleiner, doordat het materiaal naar binnen toe vervormt.  

Uit de metingen van een aantal gelukte buisjes, volgt een nauwkeurigheid voor zowel x als y van 

ongeveer +/- 12% (Figuur 7). 

 

Meting x y  

1 2,30 mm 2,70 mm 

2 2,70 mm 2,50 mm 

3 3,00 mm 2,50 mm 

4 2,60 mm 2,80 mm 

5 2,70 mm 2,20 mm 

gemiddelde 2,65 mm 2,55 mm 

 

Nauwkeurigheid 

t.o.v. het 

gemiddelde 

 

+/- 0,3 mm 

(+/- 11%) 

 

+/- 0,3 mm 

(+/- 12%) 
 

x= flensdiameter 

y= buislengte 

 
Figuur 7:  Tabel met resultaten van meting 

 

Onderhoud en reparaties 

Omdat de onderdelen goedkoop en gemakkelijk te verkrijgen zijn, kunnen deze goed vervangen 

worden. Onderhoud en reparaties zijn dus niet nodig.   

 

Fysieke en mentale belasting 

Bij deze techniek moeten meer dan 10 handelingen per buisje worden verricht, een aantal 

handelingen moeten worden herhaald. Vanwege de vele repeterende bewegingen, neemt de mentale 

belasting toe. Een ander belangrijk nadeel is dat veel handelingen behoorlijk wat precisie vereisen, 

met name wanneer de producten precies gepositioneerd moeten worden zoals het op de tandenstoker 

zetten van een stukje buis. Bij deze precisiehandelingen nemen de vingers een ongunstige houding 

aan, moet inspannend getuurd worden en neemt het lichaam een statische werkhouding aan. Al deze 

factoren hebben tot gevolg dat de gezondheidsrisico’s voor de gebruiker toenemen.  
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Leerbaarheid 

De handelingen vereisen geen bijzondere capaciteiten en zijn over het algemeen gemakkelijk te leren. 

Toch vraagt het maken van de flensjes behoorlijk wat ervaring. De betekenis van de onderdelen zijn 

duidelijk en vragen om weinig uitleg.  

 

1.2.3 Analyse van de techniek met de soldeerbout 

Onderdelen 

Voor deze techniek is allereerst een soldeerbout nodig, dr. Van Hasselt gebruikt hiervoor een digitaal 

instelbaar soldeerstation van Weller (WSD81). Voor het snijden wordt wederom een scalpel gebruikt. 

Verder worden een aantal onderdelen gebruikt die gemaakt zijn door de instrumentenmakerij van de 

Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat zijn een messing opzetstukje voor de soldeerbout, een 

snijplankje, een asje, een maatje en een klemmetje.  

 

 

Handelingen 

De kunststof buis wordt tegen de aanslag op de snijplank gelegd (1) en wordt met de scalpel op lengte 

geknipt (2). Wanneer er genoeg buisjes zijn geknipt, kan het soldeerstation worden ingeschakeld en 

eventueel op de juiste temperatuur worden ingesteld (3).  

Er wordt een stukje buis gepakt (4) en deze wordt op het asje gezet (5). Het buisje en het asje worden 

vastgepakt met het klemmetje (6), daarbij moet de gebruiker er op letten dat het buisje iets ten 

opzichte van het asje uitsteekt. Met het maatje wordt exact bepaald hoever het buisje moet uitsteken 

om hier een flensje van te kunnen maken (7). Met de andere hand wordt de soldeerbout vastgepakt, 

deze wordt tegen het buisje geduwd totdat het asje wordt geraakt (8). Na het ‘persen’ wordt het flensje 

gecontroleerd (9). Wanneer het flensje is geluk, wordt het buisje naar het andere uiteinde van het asje 

bewogen (10) en worden de stappen 6 t/m 9 herhaald. Tenslotte wordt het stukje buis van de as 

afgehaald (15). 

 

 

 
 

Figuur 10:  Het ‘persen’ van het buisje met de soldeerbout 

        
 

          Figuur 8:  Soldeerstation van Weller                                  Figuur 9:  Exploded view soldeerbout met messing 
 



        
  12  

Productiesnelheid 

In 1 minuut kunnen net als bij de eerste techniek ongeveer 15 buisjes worden geknipt. Het maken van 

de flensjes duurt ongeveer 40 seconden per buisje. In 1 minuut kan zodoende 1,5 buisje worden 

voorzien van flensjes, dat is 1,5 minder dan met het waxinelichtje. In het ideale geval, kunnen 

ongeveer 80 buisjes worden gemaakt.  

Bij deze techniek is het aantal mislukte buisjes een stuk lager dan bij de eerste techniek. Bij een 

meting van 20 buisjes zijn 2 mislukte buisjes geconstateerd, dat wil zeggen dat ongeveer 10% van de 

buisjes mislukt. De reële productiesnelheid wordt geschat op 70 buisjes per uur. 

 

Nauwkeurigheid 

Door gebruik te maken van een snijplank, kunnen de buisjes redelijk nauwkeurig worden geknipt.  

Met het maatje kan nauwkeurig de afstand worden bepaald van het stukje buis dat geperst wordt met 

de soldeerbout. Minder nauwkeurig is het maken van de flensjes. Omdat de soldeerbout niet altijd 

recht tegen het buisje wordt aangezet, kunnen scheve flensjes ontstaan. Daarnaast kan de 

soldeerbout te lang tegen het buisje worden aangezet, waardoor deze te lang wordt verhit en te veel 

vervormd.  

Uit de metingen volgt dat deze techniek een stuk nauwkeuriger is dan de techniek met het 

waxinelichtje (Figuur 11). De nauwkeurigheid is voor zowel x als y ongeveer gelijk aan +/- 4%.  

 

Meting x y  

1 2,70 mm 2,20 mm 

2 2,60 mm 2,10 mm 

3 2,70 mm 2,25 mm 

4 2,75 mm 2,10 mm 

5 2,70 mm 2,15 mm 

gemiddelde 2,70 mm 2,15 mm 

 

Nauwkeurigheid 

t.o.v. het 

gemiddelde 

 

+/- 0,1 mm 

(+/- 4%) 

 

+/- 0,1 mm 

(+/- 4%) 
 

x= flensdiameter  

y= buislengte 

 

Figuur 11:  Tabel met resultaten van meting 

 

Onderhoud en reparatie 

Het soldeerstation vraagt over het algemeen om weinig onderhoud, alleen de punt van de soldeerbout 

moet goed schoon worden gehouden. Indien het soldeerstation defect is, dan is deze niet gemakkelijk 

te repareren. In de gebruiksaanwijzing van het soldeerstation worden hier geen instructies voor 

gegeven (Bijlage 12: Gebruiksaanwijzing Weller soldeerstation). Dat betekent dat het soldeerstation 

naar de fabrikant teruggestuurd moet worden. Ook voor de losse onderdelen geldt dat deze niet 

gemakkelijk te repareren zijn. De onderdelen kunnen niet gemakkelijk worden vervangen, aangezien 

deze zijn gemaakt in de instrumentenmakerij van de Radboud Universiteit.  

 

Fysieke en mentale belasting 

Bij deze techniek moeten nog meer handelingen dan bij de eerste techniek worden verricht. Het 

gevaar van dit repeterende werk zit hem in het feit dat er wordt gewerkt met kleine onderdelen. Omdat 

deze onderdelen met veel precisie moeten worden bediend en de gebruiker naar kleine details moet 

kijken, is de belasting hoog.  

Omdat de productiesnelheid van deze techniek zeer laag ligt, moet de gebruiker langer werken om 

evenveel buisjes te maken. Hierdoor nemen de gezondheidsrisico’s toe.  

 

Leerbaarheid 

De betekenis van de verschillende onderdelen zal de gebruiker niet meteen duidelijk zijn, de gebruiker 

moet dit leren. Daarnaast moet de gebruiker leren in welke volgorde de verschillende handelingen 

verricht moeten worden. Het persen van het buisje vereist de nodige training.  
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1.2.4 Kostenanalyse 

De prijs van een buisje wordt bepaald door de volgende kosten: materiaalkosten, kosten van de 

benodigde onderdelen, arbeidskosten, onvoorzien kosten, gebruikskosten en onderhoudskosten.  

Voor de kunstsof buis betaald dr. Van Hasselt EUR 2,15 per meter (inclusief BTW, administratie- en 

verzendkosten). Bij beide technieken worden stukjes buis van 5 mm afgeknipt, de materiaalkosten zijn 

in dat geval ongeveer EUR 0,01. Een gemiddelde werknemer in de klinieken wordt EUR 1,00 tot EUR 

4,00 per uur betaald. De arbeidskosten zijn afhankelijk van de productiesnelheid. De onvoorziene 

kosten bestaan uit de kosten van de buisjes die zijn mislukt. De gebruikskosten worden gevormd door 

het gebruik van elektriciteit en/ of andere voorzieningen. 

 

Allereerst de techniek met het waxinelichtje. Bij deze techniek zijn de kosten voor de onderdelen 

minimaal, dat is nog niet eens een euro. Onderhoudskosten zijn er niet, omdat de onderdelen 

goedkoop vervangen kunnen worden. Een waxinelichtje van een paar eurocent, is met een brandtijd 

van ongeveer vier uur een zeer goedkope warmtebron. De gebruikskosten worden verwaarloosd. 

Wanneer wordt uitgegaan van de duurste werknemer, dan zijn de arbeidskosten per buisje bij een 

productiesnelheid van 100 buisjes per uur gelijk aan EUR 0,04. Omdat 30% van de buisjes mislukken, 

zijn de onvoorziene kosten 30% van de materiaalkosten, dat is EUR 0,003.  

Uit de optelsom volgt dat de totale kosten per buisje gelijk zijn aan ongeveer EUR 0,05. 

 

Bij de techniek met de soldeerbout zijn de kosten van de onderdelen een stuk hoger. Het 

soldeerstation wordt op verschillende Nederlandse internetwinkels [Gamestar.nl, BMM-electronics.nl, 

Flipperwinkel.nl] aangeboden voor circa EUR 350,00 (inclusief BTW). De kosten van de overige 

onderdelen worden geschat op EUR 50,00.  

De aanschafkosten van het soldeerstation en de overige onderdelen dienen terug te worden verdiend 

met de buisjes. Afhankelijk van de levensduur van de onderdelen, zal er een hogere prijs moeten 

worden berekend voor de buisjes. Romex BV, leverancier van het soldeerstation, beweert dat bij 

normaal gebruik het soldeerstation tientallen jaren mee kan gaan (Bijlage 4: E-mails). Wanneer wordt 

uitgegaan van een levensduur van 10 jaar, dan is de (lineaire) afschrijving van het station EUR 40,00 

per jaar. Bij een productie van 1000 buisjes per jaar, zal in dat geval EUR 0,04 per buisje gevraagd 

moeten worden. 

Gezien het weinige onderhoud dat verricht moet worden, worden de onderhoudskosten geschat op 

EUR 20,00 per jaar. Wanneer wordt uitgegaan van een productie van 1000 buisjes per jaar, dan zijn 

de onderhoudskosten EUR 0,02 per buisje.  

Met een vermogen van 90 Watt is het soldeerstation bepaald geen energievreter. In Nederland zou 

het gebruik slechts EUR 0,01 per uur kosten (aanname: 1 kWh kost EUR 0,13). Ook wanneer de 

elektriciteitskosten in de Derde wereld hoger zijn, dan zijn de gebruikskosten nog niet 

noemenswaardig. Met het gegeven dat in één uur 70 buisjes gemaakt kunnen worden, worden de 

maximale arbeidskosten per buisje bepaald op EUR 0,06. De onvoorzien kosten zijn gelijk aan 10% 

van de materiaalkosten, dat is EUR 0,001.   

De totale kosten van één buisje zijn gelijk aan EUR 0,09.  

 

Hoewel de onderhoudskosten en de levensduur van het soldeerstation afhankelijk zijn van het aantal 

buisjes dat per jaar gemaakt worden, zullen de buisjes over het algemeen goedkoper zijn naarmate de 

productiegrootte per jaar groter is (Figuur 12).  

 

productiegrootte 1000 buisjes per jaar 2000 buisjes per jaar 

 Waxinelichtje Soldeerbout Waxinelichtje Soldeerbout 

Kosten buis 0,01 0,01 0,01 0,01 

Arbeidskosten 0,04 0,06 0,04 0,06 

Gebruikskosten - - - - 

Onderhoudskosten - 0,02 - 0,01 

Onvoorziene kosten 0,003 0,001 0,003 0,001 

Afschrijving - 0,04 - 0,02 

Prijs (incl. afschrijving) EUR 0,05 EUR 0,13 EUR 0,05 EUR 0,10 

 

Figuur 12:  Overzicht kostenanalyse 
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1.2.5 Conclusie 

Op basis van de resultaten van de probleemanalyse kan de score worden opgemaakt voor beide 

technieken. Er is rekening gehouden met de mate van belangrijkheid van de verschillende onderdelen 

die zijn geanalyseerd (vermenigvuldigingsfactor x). Welke onderdelen belangrijker zijn dan andere is 

voor een deel door dr. Van Hasselt aangegeven. 

 

 Waxinelichtje  Soldeerbout  

score x  score  score 

Prijs per buisje (bij 1000 buisjes per jaar) 10 EUR 0,05 9 EUR 0,13 7 

Nauwkeurigheid 10 +/- 12% 2 +/- 4% 7 

Aantal mislukte buisjes 8 30% 2 10% 5 

Aantal handelingen per buisje 7 12 4 15 3 

Aantal precisiehandelingen 6 Veel 3 Zeer veel 2 

Gemakkelijk te gebruiken 6 Redelijk 6 Nee 4 

Gemakkelijk te leren 5 Redelijk 5 Nee 3 

Productiesnelheid (buisjes per uur) 5 100 4 70 3 

Onderhoud/ reparaties 4 Nee 9 Weinig 8 

Onderdelen gemakkelijk en goedkoop te 

verkrijgen/ vervangen 

4 Ja 10 Nee 3 

 

Gemiddelde score 

   

6,0 

  

4,9 

 
Figuur 13:  Scoretabel van de bestaande technieken 

 

 

Hoewel met beide technieken trommelvliesbuisjes gemaakt kunnen worden die praktisch niets kosten, 

scoren de technieken gemiddeld laag. De techniek met de soldeerbout scoort zelfs een onvoldoende. 

Ondanks het feit dat de techniek met het waxinelichtje een hoger gemiddelde scoort, geeft dr. Van 

Hasselt toch de voorkeur aan de techniek met de soldeerbout. Reden hiervoor is dat de 

nauwkeurigheid doorslaggevend is. 

Een belangrijk voordeel van de techniek met het waxinelichtje is dat onderhoud en reparaties niet 

nodig zijn, omdat alle onderdelen snel en gemakkelijk te vervangen zijn.  

Een belangrijk nadeel van beide technieken is de grote belasting voor de gebruiker. Er is dan ook 

geen tot weinig aandacht besteed aan de ergonomie van de technieken. Helaas nemen hierdoor de 

gezondheidsrisico’s voor de gebruiker toe.  

 

Het doel van deze opdracht is een concept te ontwikkelen, waarmee hogere scores worden gehaald 

op de verschillende onderdelen. Om dit te kunnen realiseren, moeten er eisen worden opgesteld. Het 

programma van eisen kunt u vinden in hoofdstuk 3, als ook in bijlage 6: Programma van eisen en 

wensen.   
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02  Doelgroepanalyse 
 

Een doelgroepanalyse wordt uitgevoerd om een beeld te krijgen van de uiteindelijke gebruikers. Deze 

analyse is bij ieder ontwerpproces noodzakelijk, omdat het slagen van een ontwerp afhankelijk is van 

de mate waarin het ontwerp is aangepast aan de uiteindelijke gebruikers.  

 

 

2.1 De doelgroep 
2.1.1 Doelgroepspecificatie 

De uiteindelijke gebruikers van het ontwerp zijn zij die ook de 

bestaande technieken gebruiken om trommelvliesbuisjes te 

maken. Dat zijn dr. Van Hasselt en de medische staf die 

werkzaam is binnen zijn klinieken in de Derde wereld.    

De  Derde wereld wordt gevormd door alle landen waarvoor 

trommelvliesbuisjes uit de fabriek te duur zijn. Vanwege de 

grote omvang van dit begrip, wordt de Derde wereld binnen 

de opdracht beperkt tot de landen waar dr. Van Hasselt op dit 

moment actief is. Dat zijn Botswana, Cambodja, Haïti, 

Madagaskar, Malawi en Zambia.  

 

De medische staf bestaat uit KNO-artsen, verpleegkundigen, 

en audiologieassistenten. De functie van 

audiologieassistenten is het maken, aanpassen en 

onderhouden van gehoorapparaten. 

  

2.1.2 Kenmerken 

Dr. Van Hasselt is de enige Nederlander binnen de 

doelgroep. De medische staf wordt gevormd door de lokale 

bevolking. Vanwege de topografische spreiding van de 

landen, bestaat de doelgroep uit verschillende etnische 

groepen. In de Zuid-Afrikaanse landen Botswana, 

Madagaskar, Malawi en Zambia leven andere groepen dan  

in bijvoorbeeld het Aziatische Cambodja.  

 

De medische staf bestaat uit mensen van ongeveer 25 en 50 

jaar oud. Zij kunnen allemaal lezen en hebben een 

beroepsopleiding gevolgd van minimaal Hbo-niveau. 

De doelgroep spreekt in ieder geval één westerse taal: Frans, 

Engels of Spaans. 

 

 

 

 

 
 

Figuur 14:  Verplegers en dr. Van Hasselt  

aan het werk in de kliniek in Botswana 

[ENT News, 2003] 
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Figuur 16:  De doelgroep bestaat uit verschillende etnische groepen 

Land Officiële landstaal Etniciteit Belangrijkste godsdienst 

Botswana Engels Negroïden Christendom 

Cambodja Khmer, Frans Aziaten Boeddhisme 

Haïti Creools, Frans Negroïden Christendom 

Madagaskar Frans, Madagassisch Negroïden Volksgeloof 

Malawi Engels, Chichewa Negroïden Christendom 

Zambia Engels Negroïden Christendom 

 

Figuur 15:  Enkele kenmerken van de doelgroep [Wikipedia.nl] 
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2.2 Fysieke variatie 
2.2.1 Verschillen in fysieke zin 

Tussen de verschillende etnische groepen in de doelgroep zijn verschillen in fysieke zin waar te 

nemen: in huidskleur, lichaamslengte, handbreedte, gezichtscherpte, kort geheugen etc.. Echter, niet 

alle verschillen zullen even relevant voor het ontwerp zijn. Gezien het feit dat de hand een prominente 

rol inneemt bij het maken van trommelvliesbuisjes, wordt de variatie in de antropometrie van de hand 

beschreven. 

2.2.2 Antropometrie van de hand 

In figuur 17 zijn de afmetingen weergegeven van de handlengte en de “handbreedte zonder duim” van 

de verschillende etnische groepen. Deze gegevens zijn afkomstig van Dined-tabellen die op het 

Internet [Dined-tabellen] te vinden zijn. Omdat deze tabellen de gegevens van mannen en vrouwen 

afzonderlijk weergeven, zijn de gegevens omgerekend naar een gemiddelde. De gegevens in figuur 

17 betreffen dus de gemengde populatie. Tot Zuid Oost Afrika worden gerekend Malawi, Zambia, 

Botswana en Madagaskar. Haïti valt onder Latijns Amerika en Cambodja valt onder Zuid Oost Azië.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17:  Antropometrie van de hand bij de verschillende etnische groepen 

 (De gegevens van Nederland zijn afkomstig uit 2004 en betreffen de leeftijdsgroep 31-60 jaar,  

van de overige gegevens  is het jaartal en de leeftijdsgroep niet bekend) 

 

 

De fysieke variatie is het beste zichtbaar in het verschil tussen de handafmetingen van de populatie 

van Zuid Oost Azië en Nederland. In Cambodja hebben mensen de kleinste handen, in Nederland de 

grootste. Ook in Afrika hebben mensen grote handen.  

Vanwege de sterke variatie tussen de populaties is het verschil tussen de kleinste (P5) en de grootse 

(P95) gebruiker binnen de totale populatie een stuk groter dan binnen één populatie.  

 

2.2.3 Ontwerptypes 

Binnen de productergonomie [Hans Dirken, 2001] zijn verschillende ontwerptypes te onderscheiden 

waarmee rekening kan worden gehouden met de fysiek variatie binnen de doelgroep. Allereerst kan 

de ontwerper er voor kiezen rekening te houden met het hoger- en lager percentiel. In dat geval wordt 

de beoogde gebruikerspopulatie bediend door als maatstaf de gebruiker met de kleinste of de grootste 

handafmetingen te nemen. Voor het bepalen van bijvoorbeeld de breedte van een handvat wordt het 

hoger percentiel gehanteerd, voor het bepalen van de omtrek van een handvat wordt juist het lager 

percentiel gehanteerd. Een tweede ontwerptype is het in- en verstelbaar maken van het product. 

Tenslotte kan de ontwerper er voor kiezen verschillende productvarianten te ontwerpen.  

Handlengte (1) 

 xgem sdgem P5 P95 

Zuid Oost Afrika 180 mm 12,6 mm 159 mm 201 mm 

Latijns Amerika 173 mm 11,3 mm 154 mm 192 mm 

Zuid Oost Azië 170 mm 8,5 mm 156 mm 184 mm 

Nederland 187 mm 11,8 mm 167 mm 206 mm 

Totale populatie   154 mm 206 mm 

Handbreedte zonder duim (2) 

 xgem sdgem P5 P95 

Zuid Oost Afrika 80 mm 5,8 mm 70 mm 90 mm 

Latijns Amerika 75 mm 5,8 mm 65 mm 85 mm 

Zuid Oost Azië 78 mm 3,9 mm 72 mm 84 mm 

Nederland 86 mm 6,4 mm 76 mm 96 mm 

Totale populatie   65 mm 96 mm 
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2.3 Productervaring 
2.3.1 ‘Woordenboeken’ 

Hetgeen waarin iemand in de Derde wereld verschilt van een Nederlander is de mate waarin techniek 

verweven is in de cultuur waarin zij leven. In Nederland leeft de mens in een cultuur waarin techniek 

niet meer weg te denken is, men wordt in het dagelijkse leven overspoeld met producten. In sommige 

gevallen betreft het producten, waarvan men de bediening in het geheel niet en de 

functiemogelijkheden slechts ten dele kennen. Omdat verwacht wordt dat men deze producten kan 

gebruiken, dient men te beschikken over een uitgebreide productkennis.  

De productergonomie [Hans Dirken, 2001] leert ons dat deze productkennis is verzameld in een 

zogenaamd ‘woordenboek’ van kenmerken van de productonderdelen, producten en 

productsystemen. Die lijsten van kenmerken zijn onbewust geclassificeerd volgens algemene en 

specifieke kenmerken en zijn er om producten te herkennen. Zodoende kan een gebruiker zich vanuit 

zijn ervaringen met andere soortgelijke producten een beeld vormen van de bediening van het 

product. De herkenbaarheid van een product is dan ook een belangrijke kwaliteit. 

 

Naast het feit dat de doelgroep in de cultuur waarin zij leven met minder producten te maken hebben, 

zullen deze veelal anders zijn. Zij beschikken dus niet alleen over minder, maar ook over andere 

‘woordenboeken’.  

De producten die in de klinieken worden gebruikt zijn veelal gedoneerd door Westerse landen, dat zijn 

onder andere operatie-instrumenten, audiologische apparaten en autoclaven. Een voorbeeld is de 

voetpomp, waarmee het oor van de patiënt wordt uitgezogen. Deze producten zijn een stuk minder 

gecompliceerd dan de producten die in een Nederlands ziekenhuis worden gebruikt. In Nederland 

wordt gewerkt met computergestuurde (hightech) machines, in de Derde wereld wordt bijna alleen met 

mechanisch aangedreven (lowtech) machines gewerkt.  

 

2.3.2 Aangeleerde karakteristieken 

Het is belangrijk dat het ontwerp logisch/ vanzelfsprekend is. Deze kwaliteit zegt iets over het gemak 

waarmee een onervaren gebruiker het ontwerp kan leren gebruiken. Dat is afhankelijk van de mate 

waarin rekening is gehouden met de aangeleerde karakteristieken.  

Welke karakteristieken de gebruiker heeft aangeleerd verschilt per cultuur. Het aan de rechterkant van 

de weg rijden is men bijvoorbeeld niet in alle culturen of landen gewend. Andere voorbeelden, die 

wellicht relevanter zijn voor de opdracht, zijn de verschillen in betekenis van kleuren en pictogrammen, 

de leesrichting en de eenheid waarin de temperatuur wordt uitgedrukt.  

    

2.4 Conclusie 
Binnen de doelgroep is veel variatie te bespeuren: in leeftijd, etniciteit, antropometrie, taal en 

opleiding. Bij het ontwerpen dient met dit gegeven rekening te worden gehouden. Ook zijn er een 

aantal verschillen te noemen tussen een medewerker in een Nederlands ziekenhuis en een 

medewerker in één van de klinieken in de Derde wereld (Figuur 18). 

 

Nederland Derde Wereld 

Veel productervaring Weinig productervaring 

Ervaring met hightech apparatuur Ervaring met lowtech apparatuur 

Gelijke aangeleerde karakteristieken Verschillende aangeleerde karakteristieken 

Hoger opleidingsniveau Lager opleidingsniveau 

Eén taal Meerdere talen 

 

Figuur 18:  Verschillen tussen een medewerkers in Nederland en de Derde wereld 
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03  Eisen en wensen 
 

Voordat begonnen kan worden met vormen van concepten, moeten er een aantal eisen in acht 

worden genomen. Een belangrijk deel hiervan volgt uit de probleem- en doelgroepanalyse.  

Het gehele programma van eisen en wensen vindt u ook in bijlage 6: Programma van eisen. 

 

3.1 Algemeen 
3.1.1 Kosten  

- Met het ontwerp moeten trommelvliesbuisjes kunnen worden gemaakt die aanzienlijk 

goedkoper zijn dan de EUR 8,00 die in Nederland wordt betaald voor een per-stuk-en-steriel-

verpakt buisje. Dr. Van Hasselt hoopt met het ontwerp buisjes te maken die niet duurder zijn 

dan EUR 0,50 (inclusief afschrijving van het ontwerp).  

- Het ontwerp zelf mag niet meer dan EUR 800,00 kosten. 

 

In paragraaf 1.2.4 heeft u kunnen lezen dat de prijs van een buisje wordt bepaald door een aantal 

verschillende kosten. In figuur 19 kunt u zien welke dat zijn en door welke factoren deze kosten 

worden bepaald. De kosten staan in volgorde van de mate waarin zij naar verwachting de prijs van 

een buisje bepalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om goedkope buisjes te kunnen maken, moeten dus een aantal eisen aan het ontwerp worden 

gesteld. Deze eisen worden elders in dit hoofdstuk behandeld. 

1. Hoge productiesnelheid 

2. Lage aanschafprijs  

3. Lange levensduur 

4. Klein aantal mislukkingen  

5. Weinig en goedkoop onderhoud 

6. Klein vermogen 

 

3.1.2 Massa en afmetingen 

- Het is wenselijk dat het ontwerp niet zwaarder is dan 25 kg. In dat geval kan het ontwerp veilig 

worden opgetild door één persoon, uitgaand van de Nederlandse ARBO-bepalingen 

[Arbobondgenoten.nl]  

- Het is gewenst dat het ontwerp past binnen een blok van 600 x 400 x 200 mm (breedte x 

diepte x hoogte), zodat deze op de meeste tafels kan staan.     

 Kosten Bepalende factor 

1 Arbeidskosten Productiesnelheid 

2 Afschrijvingskosten Kosten ontwerp, levensduur 

3 Materiaalkosten Deze kosten zijn constant 

4 Onvoorziene kosten Aantal mislukkingen 

5 Onderhoudskosten Hoeveelheid onderhoud, kosten onderhoud 

6 Gebruikskosten Vermogen 

 
Figuur 19:  Kosten van een buisje en de factoren die deze kosten bepalen 
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3.1.3 Elektriciteit 

- In de klinieken beschikt men over elektriciteit. De volgende spanningen worden gehanteerd: 

110, 220 en 230 V. Het ontwerp moet bij deze verschillende spanningen te gebruiken zijn. 

- Omdat een groot vermogen leidt tot hoge gebruikskosten, mag deze niet te groot zijn.  

Het vermogen van het ontwerp is kleiner dan 1 kW.   

 

Land Spanning 

Cambodja, Haïti 110 V 

Botswana, Madagascar, Zambia 220 V 

Malawi 230 V 

 
Figuur 20:  Voltages in de verschillende landen  [Travelmap.nl] 

3.1.4 Omgeving 

Voor het ontwerp is het verstandig te kijken naar de omgeving waarin het gebruikt gaat worden. 

Omdat de klinieken een dak hebben, kan het ontwerp binnenshuis worden gebruikt. Dr. Van Hasselt 

denkt dat het ontwerp zal komen te staan in een ‘multiple purpose ruimte’.  

Het klimaat van de verschillende landen wordt over het algemeen gekenmerkt door hoge 

temperaturen. Daarnaast is de luchtvochtigheid in deze landen vaak hoger dan in Nederland. 

- Het ontwerp dient bestand te zijn tegen temperaturen tussen -15ºC en 45ºC.  

- Tevens is het ontwerp bestand tegen hoge luchtvochtigheidgraden met een maximale 

relatieve luchtvochtigheid van 90%.  

 

Land Klimaattype Temperatuur Neerslag 

  Januari Juli Januari Juli 

Botswana Woestijn 30 – 35 ºC 17 – 22 ºC 50 – 200 mm 0 – 25 mm 

Cambodja Tropisch moesson 25 – 30 ºC 25 – 30 ºC 25 – 150 mm 50 – 150 mm 

Haïti Tropisch 20 – 25 ºC 25 – 30 ºC 25 – 100 mm 50 – 100 mm 

Madagascar Tropisch 25 ºC 20 ºC 25 – 400 mm 0 – 300 mm 

Malawi Tropisch savanne 30 ºC 20 – 25 ºC 100 – 300 mm 0 – 25 mm 

Zambia Tropisch savanne 30 – 35 ºC 20 – 25 ºC 100 – 300 mm 0 – 25 mm 

 

Figuur 21:  Klimaat [De grote bosatlas, 1981] 

 

3.2 Trommelvliesbuisjes 
3.2.1 Vorm 

Er bestaan veel verschillende soorten trommelvliesbuisjes 

aangeboden, deze buisjes verschillen in vorm, kleur en materiaal.  

- Dr. Van Hasselt wenst met het ontwerp het meest eenvoudige 

buisje, het zogeheten boordenknoopje, te maken. Dit buisje 

heeft aan beide uiteinden een flensje, zodat deze in het 

trommelvlies blijft zitten.  

- Ook heeft dr. Van Hasselt aangegeven dat hij een kleine 

afronding wenst bij de openingen van het buisje, zodat vuil 

gemakkelijk door het buisje het oor kan verlaten. De diameter 

van de afrondingen wordt bepaald op circa 0,20 mm. 

 

 

 

Figuur 22:  Doorsnede 

boordenknoopje  

met afgeronde openingen 
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3.2.2 Afmetingen 

Omdat dr. Van Hasselt tevreden is over de afmetingen van de buisjes die gemaakt worden met de 

techniek met de soldeerbout, zijn deze buisjes opgemeten. Vanwege de onnauwkeurigheid van de 

techniek, is het gemiddelde van een aantal buisjes genomen. Een beschrijving van deze meting vindt 

u in bijlage 5: Afmetingen trommelvliesbuisjes.  

 

De binnendiameter (A) van het buisje ligt vast door de fabrikant, deze is gelijk aan 1,00 mm. Dit is 

voldoende is voor een goede doorluchting. 

De diameter van de flens (B) wordt vastgelegd bij het maken van het trommelvliesbuisje. Dit geldt ook 

voor de afstand tussen de flensjes (C) en de totale lengte (D).  Deze laatste twee afmetingen zijn 

overigens veel groter dan de afmetingen die fabrikanten hanteren. Reden hiervoor is dat dr. Van 

Hasselt het gemakkelijk vindt om een wat langer buisje in het trommelvlies te plaatsen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.2.3 Materiaal 

Welk materiaal zich het beste leent voor de trommelvliesbuisjes is afhankelijk van een aantal eisen. 

- Het materiaal is goedkoop, dat is in ieder geval goedkoper dan de prijs die dr. Van Hasselt  

betaalt voor de kunststof buis: EUR 2,15 per meter. 

- Het materiaal is gemakkelijk en goedkoop te verwerken.   

- Het materiaal is te verkrijgen in de vorm van een buis met binnen- en buitendiameters van 

respectievelijk 1,00 mm en 1,65 mm.  

- De trommelvliesbuisjes moeten gesteriliseerd kunnen worden in een autoclaaf bij een 

temperatuur van 135°C. Om te voorkomen dat het materiaal vervormt, is vereist dat de 

maximale werktemperatuur van het materiaal hoger ligt dan 135°C. 

- Het materiaal is biocompatibel, dat wil zeggen dat het materiaal geen aanleiding mag geven 

tot ongewenste reacties in het lichaam zoals ontsteking, irritatie, stolling, verkalking, etc.  

- Het materiaal beschikt over goede glijeigenschappen, zodat vuil zich niet gemakkelijk aan het 

materiaal kan hechten. 

  

3.3 Prestaties 
3.3.1 Nauwkeurigheid 

Eén van de belangrijkste nadelen van de bestaande technieken is de teleurstellende nauwkeurigheid. 

Ook al gaat de functie van het trommelvliesbuisje niet verloren bij een kleine afwijking van de 

afmetingen, toch vindt dr. Van Hasselt het belangrijk dat de buisjes er identiek uitzien. Ook voor 

andere KNO-artsen geldt dat zij eerder geïnteresseerd zullen zijn in een product waarmee 

trommelvliesbuisjes gemaakt kunnen worden die kwalitatief te vergelijken zijn met buisjes die uit de 

fabriek komen. 

A Binnendiameter 1,00 mm 

B Flensdiameter 2,70 mm 

C Afstand tussen flensjes 1,40 mm 

D Trommelvliesbuislengte 2,15 mm 

 

   

 

Figuur 23:  Afmetingen van het trommelvliesbuisje 
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De techniek met de soldeerbout kent een nauwkeurigheid van +/- 0,1 mm of +/- 4% voor zowel de 

buislengte (D) als de flensdiameter (B). Bij deze nauwkeurigheid zien de buisjes er volgens dr. Van 

Hasselt niet identiek genoeg uit.  

Om er achter te komen wanneer de buisjes er wel identiek genoeg uitzien, kan een onderzoek worden 

verricht. Hierbij wordt dr. Van Hasselt gevraagd aan te geven welke buisjes volgens hem identiek zijn. 

Aan de hand van de variatie, kan de vereiste nauwkeurigheid worden bepaald. Dit onderzoek is niet 

uitgevoerd, omdat ik op het moment van schrijven niet meer de beschikking heb over de techniek met 

de soldeerbout en dr. Van Hasselt niet in Nederland is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 24:  Toleranties van de afmetingen van het trommelvliesbuisje 

 

 

- Voorlopig wordt gesteld dat de nauwkeurigheid voor zowel de buislengte als de flensdiameter 

twee maal zo groot is dan de nauwkeurigheid van de techniek met de soldeerbout.  Dat is +/- 

0,05 mm of +/- 2%. Verwacht wordt dat de buisjes in dat geval vrijwel identiek lijken.  

De nauwkeurigheid van de afstand tussen de flensjes (C) wordt ook gesteld op +/- 0,05 mm 

(+/-3,5%).  

Omdat de binnendiameter (A) van de buis al vastligt, wordt hier geen nauwkeurigheid voor 

bepaald.  
 

- Indien de afmetingen van een trommelvliesbuisje niet binnen de toleranties vallen, wordt deze 

beschouwd als een mislukking. Het aantal mislukkingen dat maximaal met het ontwerp 

gemaakt mag worden is gelijk aan 2% (1 op de 50 buisjes). Weinig mislukkingen betekent een 

hogere productiesnelheid, lagere onvoorziene kosten en dus een goedkoper buisje. 

 

3.3.2 Productiesnelheid 

Dr. Van Hasselt eist een productiesnelheid van minimaal 100 buisjes per uur.  

Een lagere productiesnelheid is nadelig omdat de arbeidskosten in dat geval hoger zijn. De gebruiker 

moet langer werken om trommelvliesbuisjes te maken.  

 

3.4 Ergonomie 
3.4.1 Variatie 

- Er is rekening gehouden met de fysieke variatie binnen de doelgroep. Het ontwerp dient te 

gebruiken zijn door de totale gemengde populatie die reikt van het 5
e
 tot en met het 95

e
 

percentiel.  

- Het ontwerp is te gebruiken door zowel links- als rechtshandigen.  

 

A n.v.t. 

B 2,65 mm – 2,75 mm 

C 1,35 mm – 1,45 mm 

D 2,10 mm – 2,20 mm 
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3.4.2 Productervaring 

- Het ontwerp sluit aan bij de productervaring van de doelgroep. Meer specifiek betekent dit, dat 

het ontwerp minder gecompliceerd/ hightech is dan de producten die in Westerse 

ziekenhuizen worden gebruikt.  

- Het gebruik is logisch/ vanzelfsprekend, het sluit aan bij de aangeleerde karakteristieken van 

de doelgroep.   

- Het gebruik is gemakkelijk en snel te leren. Nadat het gebruik is geïnstrueerd, moet de 

gebruiker het ontwerp zelfstandig kunnen gebruiken.  

Eisen ten aanzien van instructies vindt u in bijlage 10: Eisen productinformatie. 

 

3.4.3 Productveiligheid 

Om de veiligheid van de gebruiker zoveel mogelijk te waarborgen, worden een aantal eisen gesteld 

met betrekking tot de productveiligheid. 

 

- Het ontwerp is voorspelbaar, het doet geen onverwachte dingen. 

- De gebruiker kan zich niet branden aan het ontwerp. 

- Uit het ontwerp komen geen toxische stoffen vrij.  

- De kans op brandgevaar, een explosie of een schok is zeer gering. 

- De gebruiker loopt geen risico lawaaidoofheid op te lopen. Lawaaidoofheid treedt volgens 

Wikipedia [Wikipedia.nl/lawaaidoofheid] op wanneer de gebruiker langdurig wordt blootgesteld 

aan een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A). Indien een maximaal geluidsniveau van 80 dB(A) 

niet haalbaar is, dan dient de gebruiker beschermingsmiddelen te gebruiken. 

- Het ontwerp heeft geen scherpe hoeken, punten of randen waaraan de gebruiker zich kan 

bezeren, daarom moeten deze zijn afgerond. 

- De gebruiker wordt voldoende en duidelijk gewaarschuwd voor gevaren. Eisen ten aanzien 

van gevaarsinformatie zijn te vinden in bijlage 10: Eisen productinformatie. 

 

3.5 Fysieke en mentale belasting 
3.5.1 Risico’s van productiewerk 

Het maken van trommelvliesbuisjes valt onder fijnmechanisch werk. Omdat dit werk een aantal risico’s 

met zich meebrengt, wordt hierbij stil gestaan.  

Hoewel het voorkomen van klachten door fysieke en mentale belasting meer een kwestie is van het 

aanleren van een goede werkhouding, kunnen met het ontwerp al belangrijke maatregelen worden 

getroffen.  

 

3.5.2 Repeterende handelingen 

Het maken van trommelvliesbuisjes bestaat uit een handelingscyclus die zich ongevarieerd herhaalt. 

Indien deze cyclus zich vaker dan één maal per anderhalve minuut herhaalt, spreekt men over 

repeterende handelingen [Arbeidsfysio.nl]. Afhankelijk van de tijdsduur en de frequentie kunnen 

repeterend handelingen de gezondheid van de gebruiker ernstig in het gedrang brengen. Dit gebeurt 

veelal in combinatie met een ongunstige, ongevarieerde werkhouding en een gebrek aan 

herstelmomenten.  

 

3.5.3 Precisiewerk 

Omdat trommelvliesbuisjes zo klein zijn, vereist het maken van de buisjes grote precisie van de 

gebruiker. Bij de probleemanalyse is naar voren gekomen dat bij de bestaande technieken veel 

precisiehandelingen moeten worden verricht. Voorbeelden van precisiehandelingen zijn het uitvoeren 

van de pincetgreep en het precies positioneren van kleine onderdelen. De gebruiker dient voor dit 
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soort handelingen te beschikken over een goede fijne motoriek, met name oudere mensen hebben 

hier veel moeite mee. Een ander risico van precisiewerk is het langdurig turen om kleine details te 

kunnen zien.   

Op Internet [Web-con.nl] is te lezen dat precisiewerk vaak leidt tot een statische werkhouding, deze 

treedt reeds op als een lichaamsdeel vier seconden of langer een zelfde houding aanneemt. Bij 

statische werkhoudingen is de kans groot dat de spieren en gewrichten, die bij dergelijke eenzijdige 

houdingen en activiteiten worden belast, op den duur klachten gaan veroorzaken. Het continu 

spannen van spieren leidt onherroepelijk tot problemen. Afwisseling is onontbeerlijk, zowel bij houding 

als beweging.  

 

3.5.4 Eisen en wensen 

De onderstaande eisen zijn opgesteld aan de hand van een vragenlijst voor repeterende bewegingen 
[Arbozw.nl]. 
 

- Het is wenselijk dat de gebruiker wordt gewaarschuwd voor de risico’s van het werk en wordt 

getraind in een juiste werkwijze. 

- Het ontwerp vraagt niet van de gebruiker langdurig in een statische houding te werken. 

- Het werk biedt voldoende afwisseling, het is meer gevarieerd dan de bestaande technieken. 

- Gezien de beperkte mobiele aard van het werk, moet de gebruiker het ontwerp zittend kunnen 

gebruiken.  

- Het is gewenst dat de gebruiker een goede werkhouding aanneemt, deze zit zo veel mogelijk 

rechtop en de onderarm of elleboog wordt goed ondersteund. 

- De handelingen worden dicht bij het lichaam verricht. De gebruiker reikt met de hand niet 

vaker dan 1 keer per 5 minuten verder dan 30 cm naar voren, gemeten vanaf het middelpunt 

van de schouder. 

- De gewrichten bevinden zich in een neutrale stand. In dat geval rekken de banden het minst 

uit en kunnen de grootste krachten geleverd worden. 

- De onderarm wordt niet vaker dan 1 keer per 5 minuten worden gedraaid, zoals bij 

schroevendraaien.  

- De bovenarm wordt niet vaker dan 1 keer per 5 minuten meer dan 60 graden geheven in voor- 

of zijwaartse richting. 

- Het bovenlichaam en het hoofd worden niet vaker dan 1 keer per 5 minuten of meer dan 8 

seconden achter elkaar meer dan 20 graden voor- of achterover gebogen.  

- De gebruiker verricht geen grotere krachten dan de normen die worden gesteld in bijlage 7: 

Normen krachtuitoefening. De grootte van de kracht is afhankelijk van de soort beweging, 

houding en frequentie. 

- De gebruiker heeft de mogelijkheid werktempo, werkvolgorde en werkmethode deels zelf te 

kiezen. 

- De vingers nemen niet vaker dan 1 keer per minuut ongunstige houdingen aan, zoals de 

pincetgreep of een maximaal geopende hand. 

- De gebruiker hoeft producten niet precies te positioneren en hoeft geen kleine details te zien.  

- Het werk is ten alle tijde goed zichtbaar. 

- Een sterke aanspraak op het korte termijn geheugen van de gebruiker wordt vermeden. 
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3.6 Onderhoud, reparaties en transport 
 

Wanneer apparatuur in de klinieken in de Derde wereld defect gaat, moet het overzees naar de 

fabrikant worden opgestuurd. Dit duurt echter lang en kost daarnaast veel geld. 

Om te voorkomen dat het ontwerp aan de kant wordt gezet, zal de doelgroep daarom zelf onderhoud 

en reparaties moeten kunnen verrichten. Dit ondanks de beperkte middelen die ze hebben.  

 

3.6.1 Onderhoud 

- Het ontwerp vraagt om zo weinig mogelijk onderhoud.  

- Het ontwerp is beschermd tegen roest en stof.   

- Het onderhoud dat de gebruiker moet verrichten is gemakkelijk, hij wordt daarbij voldoende 

geïnstrueerd. 

 

3.6.2 Reparaties 

- Reparaties kunnen zoveel mogelijk door de doelgroep worden verricht. Hiervoor worden 

eenvoudig te begrijpen instructies gegeven.  

- De reparaties zijn uit te voeren met de instrumenten die de doelgroep voorhanden heeft in de 

klinieken. Dat is vaak niet meer dan een setje schroevendraaiers. 

- Wanneer een onderdeel niet gerepareerd kan worden, moet de gebruiker deze gemakkelijk 

kunnen vervangen. De onderdelen zijn gemakkelijk, snel en goedkoop te verkrijgen. 

- Het ontwerp heeft, bij normaal gebruik en een productiegrootte van circa 1000 buisjes per jaar, 

een minimale levensduur van 5 jaar.  

 

3.6.3 Transport 

- Het ontwerp zal naar de klinieken getransporteerd moeten worden. Omdat daarbij grote 

afstanden worden afgelegd en het transport niet altijd even comfortabel is, moet het ontwerp 

hiervoor beschermd zijn. Het ontwerp mag bij transport niet beschadigen of defect gaan.  

- Binnen de klinieken moet het ontwerp gemakkelijk kunnen worden verplaatst. Het is wenselijk 

dat dit door één persoon kan worden gedaan. 
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04  Conceptvorming 
Het vormen van concepten is een creatief proces waarbij de eisen vertaald worden naar een ontwerp. 

Binnen dit hoofdstuk wordt allereerst onderzocht welk materiaal het meest geschikt is voor de 

trommelvliesbuisjes. Vervolgens worden deeloplossingen bedacht voor het scheiden en het maken 

van de flensjes. Het combineren van deze oplossingen resulteert in verschillende concepten. 

4.1 Materiaalkeuze 
4.1.1 FEP 

Dr. Van Hasselt gebruikte altijd PE (Polyethyleen) om de buisjes te maken. Het nadeel hiervan is 

echter dat deze kunststof een lage maximale werktemperatuur heeft en daardoor niet te steriliseren is 

met een autoclaaf. Daarom gebruikt hij nu een kunststof met een hoger maximale werktemperatuur: 

FEP (Fluor Ethyleen Propyleen). Hij heeft hier goede ervaring mee. Of dit materiaal echter het meest 

geschikt is, moet blijken uit een analyse waarbij verschillende kunststoffen met elkaar worden 

vergeleken.   

4.1.2 Kunststoffen 

De belangrijkste voordelen van kunststoffen ten opzichte van metalen zijn de gemakkelijke verwerking 

en de lage kosten. Kunststof producten krijgen hun eindvorm door plastische vormgeving, dat wil 

zeggen dat de grondstof door verwarming plastisch of vloeibaar wordt gemaakt en dan in de eindvorm 

wordt gebracht. Dit gebeurt bij lagere temperaturen dan bij metaal.  

Voor medische doeleinden is kunststof bijzonder aantrekkelijk. Een zeer geavanceerde medische 

toepassing van kunststof is die van implantaten. Kunststoffen worden met succes gebruikt voor 

bijvoorbeeld hartkleppen, bloedvaten, heupprotheses en intra-oculaire lenzen. Enkele nadelen van 

kunststof zijn de kleine stijfheid en de brandbaarheid. 

Gezien het feit dat kunststoffen goedkoop zijn en tevens goedkoop en gemakkelijk te verwerken zijn, 

maakt dit ze bijzonder geschikt voor de trommelvliesbuisjes.  

 

In figuur 25 staat een tabel met een aantal bekende thermoplasten en een aantal ©Teflon 

fluorpolymeren. ©Teflon is niet alleen de naam van het polymeer Poly Tetra Fluor Ethyleen (PTFE), 

maar tevens een geregistreerd handelsmerk dat verwijst naar drie fluorpolymeren: PTFE, FEP en 

PFA. Andere fluorpolymeren zijn: ETFE, PVDF, PCTFE en ECTFE.  

 

Kunststof Smeltpunt (°C) Maximale werk-

temperatuur (°C) 

Biocompatibiliteit Prijs (EUR/kg) 

PP 150 –175 82,85 – 107 Goed 0,90 – 1,31 

PA 210 – 220 72,85 – 86,85 Onbekend 2,87 – 3,16 

PET 212 – 265 66,85 – 86,85 Onbekend 1,46 – 1,60 

PEEK 322 – 346 239 – 260 Goed 96,12 – 106,2 

fluorpolymeren     

PTFE 315 – 339 250 – 271 Goed 11.50 – 20.70 

FEP 264 – 286 196 – 215 Goed 23.00 – 34.49 

PFA 300 – 310 250 – 271 Goed 42,54 – 55,19 

ETFE 259 – 281 142 – 158 Goed 28,28 – 36,79 

PVDF  168 – 170 157 – 175 Goed 14,95 – 18,40 

PCTFE 206 – 226 181 – 199 Onbekend 25,37 – 29,85 

ECTFE 220 – 245 122 – 138 Onbekend 32,19 – 36,79 

 

Figuur 25:  Tabel met kunststoffen [CES Selector] 
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De meeste fluorpolymeren in de tabel blijken, beter dan de andere kunststoffen, te voldoen aan de 

gestelde eisen. De maximum werktemperatuur ligt bij de fluorpolymeren, uitgezonderd ECTFE, hoger 

dan 135°C. Daarnaast is van de meeste fluorpolymeren gevonden dat zij biocompatibel zijn.  

Kenmerkend voor fluorpolymeren zijn hun goede glijeigenschappen, dat maakt ze geschikt voor 

toepassingen die vragen om superieure  weerstandsvermindering en antiplak eigenschappen. 

Andere voordelen zijn een volledige ongevoeligheid voor corrosie, chemische resistentie en een kleine 

massa. Het belangrijkste nadeel van fluorpolymeren is de hoge prijs.  

Meer informatie over de verschillende fluorpolymeren vindt u in bijlage 8: Fluorpolymeren.  

 

4.1.3 Materiaalkeuze 

Uit de analyse volgt dat FEP inderdaad geschikt is voor de trommelvliesbuisjes. Van dit materiaal is 

bekend dat deze is te verkrijgen in de vorm van een buis met de gewenste afmetingen. Hoewel PTFE 

een stuk goedkoper is, is deze fluorpolymeer minder gemakkelijk te verwerken. ETFE en in het 

bijzonder PVDF zouden vanwege hun gunstige prijs ook aantrekkelijk zijn voor de trommelvliesbuisjes.  

 

4.2 Deeloplossingen 
4.2.1 Productieproces 

Binnen het productieproces van het trommelvliesbuisje kunnen twee deelprocessen worden 

onderscheiden. Allereerst moet een stukje buis van de kunststof buis worden gescheiden. Vervolgens 

moet het buisje aan beide uiteinden worden voorzien van een flensje (Figuur 26).  

Voor beide deelprocessen zijn verschillende oplossingen te bedenken.    

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Figuur 26:  Overzicht van het productieproces van een trommelvliesbuisje 

4.2.2 Scheiden 

Het scheiden van de buis is het gemakkelijkste deelproces. Onder scheiden wordt verstaan: het 

verwijderen van materiaal zonder de structuur ervan te veranderen [Kals et al., 1996]. Daarbij kan 

onderscheid worden gemaakt tussen verspanende en niet-verspanende bewerkingen.  

Een niet-verspanende bewerkingen is knippen. Zagen is een verspanende bewerking, waarbij het 

snijdende gereedschap is voorzien van een groot aantal kleine tanden. Omdat het zaagblad over het 

algemeen dun is, is het materiaalverlies als gevolg van het zagen gering.  

Andere bewerkingsmethoden zijn lasersnijden en doorsmelten met een gloeidraad.  

Met al deze bewerkingsmethoden is het mogelijk de kunststof buis te 

scheiden. Welke bewerkingsmethode het meest geschikt is, hangt af 

van een aantal factoren.  

 

In figuur 27 staan de belangrijkste afmetingen van het stukje buis dat 

wordt geknipt. De binnendiameter (x) is vastgelegd door de fabrikant. 

De lengte van het stukje buis (y) wordt bepaald bij het scheiden. Deze 

is groter dan de uiteindelijke trommelvliesbuislengte. Hoeveel groter dat 

is, is afhankelijk van de hoeveelheid materiaal dat nodig is voor het 

maken van de flensjes. Bij de huidige technieken is de lengte van het 

stukje buis gelijk aan 5,00 mm.  

scheiden flensjes maken 

 
 

kunststof buis 

 
 

stukje buis 

 
 

trommelvliesbuisje 

 
 
Figuur 27: Stukje buis  
                 x=binnendiameter 
              y= lengte  
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De nauwkeurigheid van de lengte van de buis is niet heel belangrijk, omdat de beoogde 

trommelvliesbuislengte pas wordt vastgelegd bij het tweede deelproces. De nauwkeurigheid van het 

scheiden wordt gesteld op +/-0,10 mm, dat is +/-2% bij een lengte van 5,00 mm. 

 

Het is belangrijk dat de buis recht wordt gescheiden. Als maatstaf wordt genomen dat de 

scheidingslijn loodrecht op de as van de buis staat. Daarnaast mag de buis niet vervormen bij het 

scheiden. De kracht die met het snijdende gereedschap op de buis wordt uitgeoefend kan tot gevolg 

hebben dat de dwarsdoorsnede van de buis geen cirkel meer is.   

 

 
 

Figuur 28:  Verschillende oplossingen voor het scheiden van de buis 



        
  29  

4.2.3 Flensjes maken 

Het maken van de flensjes is een wat ingewikkelder proces. Omdat hiermee de uiteindelijke 

afmetingen van het trommelvliesbuisje worden bepaald, speelt nauwkeurigheid een zeer belangrijke 

rol bij dit proces. 

De flensjes worden gemaakt door de kunststof buis aan de uiteinden te verwarmen. Hierbij kunnen 

twee bewerkingsmethoden worden onderscheiden: de buis maakt geen of wel contact met de 

warmtebron.  

Uit de analyse van de techniek met het waxinelichtje volgt dat de eerste methode zeer onnauwkeurig 

is. Reden hiervoor is dat de eindvorm niet is vastgelegd. Daardoor ontstaat niet alleen een 

onnauwkeurige flens, maar ook een onnauwkeurige trommelvliesbuislengte.  

Met de tweede methode kan de eindvorm wel worden vastgelegd en kunnen daardoor nauwkeurige 

buisjes worden gemaakt. Bij deze methode, die ook bij de techniek met de soldeerbout wordt gebruikt, 

wordt het persoppervlak zover tegen de buis geduwd dat de beoogde trommelvliesbuis wordt bereikt.   

 

Toch blijkt de techniek met de soldeerbout niet nauwkeurig genoeg te zijn. De onnauwkeurigheid zit 

hem onder andere in het positioneren van de onderdelen. De gebruiker zal de soldeerbout niet altijd 

precies in het verlengde van het stukje buis kunnen bewegen. Doordat de soldeerbout een hoek 

maakt met het buisje, ontstaan scheve flensjes. Een tweede oorzaak van de onnauwkeurigheid is de 

variabele tijdsduur waarmee wordt geperst. De gebruiker zal de soldeerbout niet altijd even lang tegen 

de buis aanhouden. 

  

Bij het maken van de flensjes is het dus belangrijk dat de eindvorm van de flens is vastgelegd in het 

persoppervlak. Omdat het gewenst is dat de openingen van de buisjes een afronding hebben, wordt 

ook dit in het persoppervlak vastgelegd (Figuur  29).  

Ten tweede moet het persoppervlak recht tegenover de buis worden gepositioneerd, de as van de 

buis staat in dat geval loodrecht op het persoppervlak.  

Ten derde is het belangrijk dat de tijdsduur van het persen constant wordt gehouden.  

En ten vierde is het belangrijk dat er geperst wordt bij de juiste temperatuur. Bij die temperatuur moet 

het kunststof plastisch worden en bij een kleine krachtuitoefening gemakkelijk te vervormen zijn. Het 

kunststof mag zeker niet te veel smelten, daardoor zou het kunnen blijven plakken aan het 

persoppervlak. Dr. Van Hasselt hanteert voor de FEP-buis een perstemperatuur van 294°C, uit eigen 

onderzoek blijkt dat hiermee inderdaad goede resultaten worden behaald.  

 

 
 

Figuur 29:  Doorsnede van het persoppervlak met daarin vastgelegd de flensdiamter (B) en de afrondingen (E) 

 

 

 

Bij de bestaande technieken worden een kaarsvlam en een elektrische warmtebron als warmtebron 

gebruikt. De temperatuur van een kaarsvlam ligt rond de 1000°C, dat is veel hoger dan de  

perstemperatuur. Daarom is het bij de techniek met het waxinelichtje zo belangrijk dat het kunststof 

niet te dicht bij de vlam wordt gehouden. Veel nauwkeuriger is het gebruik van een elektrische 

warmtebron zoals een soldeerbout, omdat hiermee de temperatuur nauwkeurig te regelen is.  
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Figuur 30:  Verschillende oplossingen voor het maken van de flensjes 
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4.3 Concept 1 
4.3.1 Beschrijving 

Concept 1 is een herontwerp van de techniek met de soldeerbout. Er is hoofdzakelijk geprobeerd een 

hogere nauwkeurigheid bij het persen te realiseren door de onderdelen preciezer te positioneren. De 

onderdelen bevinden zich op een werkblad, zodat de gebruiker deze niet meer met de hand hoeft vast 

te pakken. Omdat de buis en de punt van de soldeerbout op één lijn liggen kunnen er geen scheve 

flensjes ontstaan.  

 
Figuur 31:  Concept 1 

 

De soldeerbout bevindt zich in een blok dat in een baan kan bewegen, deze baan is in het werkblad 

gefreesd. De gebruiker dient bij het persen dit blok in de richting van het buisje te bewegen. Het buisje 

zit net als bij de huidige techniek op een asje, deze worden samen met twee klemmetjes op een blok 

gefixeerd. Op dezelfde manier als bij de huidige techniek wordt bepaald hoever het buisje mag 

uitsteken ten opzichte van het asje. Wanneer één uiteinde van het buisje is voorzien van een flens, 

dient het buisje te worden omgedraaid en kan vervolgens het tweede flensje worden gemaakt.  

Het knippen van de buisjes gebeurt op exact dezelfde wijze als bij de huidige techniek. 

 

4.3.2 Voor- en nadelen 

Het voordeel van dit concept is dat de onderdelen preciezer worden gepositioneerd, daardoor zal het 

aantal mislukkingen kleiner zijn en de nauwkeurigheid hoger. Een tweede voordeel van dit concept is 

dat de gebruiker de losse onderdelen niet in de hand hoeft te nemen bij het maken van de flensjes. 

Een ander belangrijk voordeel van dit concept is dat het gemakkelijk te realiseren is, omdat de meeste 

onderdelen al gemaakt zijn. 

Het product kent echter een aantal nadelen. Allereerst is er niet nagedacht over het constant houden 

van de tijdsduur van het persen. Daarnaast zijn nog niet alle precisiehandelingen met dit concept 

weggenomen: het op het asje zetten van het buisje, het bepalen van de afstand voor de flensjes en 
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het vastklemmen van het asje met het buisje zijn nog steeds belastend voor de gebruiker. Tenslotte 

zal de productiesnelheid niet veel hoger zijn dan bij de bestaande techniek. 

 

Kortom, concept 1 komt vrijwel alleen tegemoet aan de vraag naar een hogere nauwkeurigheid. Wat 

betreft de productiesnelheid en de ergonomie scoort dit concept niet veel beter dan de bestaande 

techniek met de soldeerbout.  

 

4.4 Concept 2 
4.4.1 Beschrijving 

Bij concept 2 wordt hetzelfde principe gehanteerd als bij concept 1 om flensjes te maken. Maar bij dit 

concept is geprobeerd het knippen meer te integreren binnen het productieproces, en het aantal 

precisiehandelingen te verminderen. 

 
Figuur 32:  Concept 2 

 

Om de kunststof buis te knippen wordt deze over een as bewogen die zich bevindt op een vast blok 

op het werkblad. Door een slagschaar naar beneden te halen wordt de buis boven een aambeeld op 

lengte geknipt. Om het stukje buis van een flens te voorzien dient de gebruiker een warmtebron in de 

richting van het blok met het buisje te schuiven. Het stukje buis wordt vervolgens andersom op de as 

gezet, zodat ook het tweede flensje gemaakt kan worden. Hierna kan het trommelvliesbuisje van de 

as worden gehaald.  

 

4.4.2 Voor- en nadelen 

Het belangrijkste voordeel van dit concept ten opzichte van concept 1 is dat de as vast zit en de 

gebruiker deze dus niet meer hoeft vast te pakken, hiermee is één van de meest belastende 

precisiehandelingen weggenomen.  

Daarnaast is het knippen een stuk eenvoudiger en efficiënter, het stukje buis kan na het knippen direct 

worden geperst. Het gebruik van een slagschaar kent een aantal belangrijke voordelen ten opzichte 

van het gebruik van een losse mes. De slagschaar is niet alleen gemakkelijk te gebruiken, maar is ook 

een stuk nauwkeuriger. Wanneer de schaar bij de as geen speling heeft, kan buislengte nauwkeurig 

worden vastgelegd. Ook staat het mes en dus de scheidingslijn altijd loodrecht op de as van de buis.  
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Vermoedelijk ligt de productiesnelheid van dit 

concept nog niet echt hoog. Om toch een 

hogere productiesnelheid te realiseren kan 

overwogen worden het concept zodanig aan te 

passen dat er meerder buisjes tegelijk geknipt 

en geperst kunnen worden (Figuur 33).  

 

Een belangrijk nadeel van het concept is dat het 

aambeeld in de weg zit wanneer de warmtebron 

in de richting van het buisje wordt bewogen. Het 

aambeeld is wel nodig, omdat het buisje anders 

van de as wordt getrokken bij het knippen.  

Om dit probleem op te lossen is het concept 

aangepast. 

 

 

 

 

4.4.3 Aanpassing 

 
 

Figuur 34:  Aanpassing van concept 2 

 

Bij de aanpassing vindt het scheiden van de buis aan de linkerkant van het werkblad plaats en het 

maken van de flensjes aan de rechterkant. Hierdoor veroorzaakt het aambeeld geen hinder bij het 

persen. De as waarop de buis wordt geschoven bij het knippen, bevindt zich op een revolver. Hierop 

bevinden zich meerdere assen, zodat na het knippen de revolver gedraaid kan worden om een 

volgende as te voorzien van een buisje. Op die manier kan de gebruiker eerst een serie buisjes 

knippen. Wanneer de gehele revolver is voorzien van stukjes buis, kunnen de buisjes worden geperst 

aan de andere kant. Daar bevindt zich een warmtebron die in de richting van de revolver kan worden 

bewogen. In de revolver bevindt zich ook een warmtebron, zodat tijdens het persen beide flensjes 

tegelijkertijd kunnen worden gemaakt. Na het persen kunnen de trommelvliesbuisjes van de assen 

worden afgehaald. 

 

Bij deze aanpassing biedt de bediening, meer dan bij het onaangepaste concept, de nodige 

afwisselingen. Na het knippen en het persen moet de gebruiker telkens de revolver draaien. Omdat de 

handelingen eenvoudig zijn en in hoog tempo kunnen worden verricht, zullen per uur meer buisjes 

gemaakt kunnen worden. De productiesnelheid zal ook hoger liggen doordat bij dit concept beide 

flensjes tegelijkertijd worden gemaakt. 

 

Figuur 33:  Concept 2, maar dan met vijf asjes 
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4.5 Concept 3 
4.5.1 Beschrijving 

De werking van concept 3 berust op het principe van 

een striptang, hiermee wordt een elektriciteitskabel 

ontdaan van zijn isolatie en blijft de kern in tact.  

 

Bij dit concept is de kern een lange draad (dit zou heel 

goed een lasdraad kunnen zijn). De kunststof buis 

wordt over de draad heen geschoven. Met de tang kan 

met één beweging een trommelvliesbuisje gemaakt 

worden. Wanneer de tang wordt ingeknepen, wordt 

het buisje achtereenvolgens geknipt en voorzien van 

flensjes. Hoe dit in zijn werk gaat, is weergegeven in 

figuur 36. 

 

Een stuk draad zonder buis wordt in de tang gebracht. 

Door in de tang te knijpen wordt de draad door de aanslag ingeklemd (1). Hierna kan de kunststof buis 

tegen de aanslag worden aangeduwd (2). Door verder in de tang te knijpen worden de messen naar 

elkaar toegebracht en wordt een stukje buis afgeknipt (3). In de messen is een uitsparing gemaakt 

zodat de draad niet wordt doorgeknipt. Terwijl de messen gesloten blijven, worden zij samen met de 

aanslag verwarmd door een warmtebron. De messen en de aanslag dienen dus ook als 

persoppervlak. Wanneer de juiste temperatuur is bereikt, kan verder in de tang worden geknepen. De 

messen zullen dan in de richting van de aanslag bewegen, waardoor aan beide uiteinden een flens 

ontstaan (4). Wanneer het  trommelvliesbuisje de gewenste lengte heeft kan de gebruiker stoppen met 

knijpen in de tang. Op dat moment worden alle messen weer geopend (5) en kan de gebruiker het 

trommelvliesbuisje van de draad schuiven (6). Als de schaar zich terug naar de beginpositie heeft 

begeven, kan het proces worden herhaald. 

 

 

  

 

 
Figuur 36:  Productieproces van concept 3 

 
Figuur 35:  Concept 3 
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4.5.2 Voor- en nadelen 

Dit concept onderscheidt zich van de voorgaande twee concepten vanwege het feit dat het een 

handgereedschap is. Het product is daardoor niet alleen gemakkelijk mee te nemen, maar het is ook 

gemakkelijk te gebruiken. Een belangrijk voordeel van dit concept is dat beide flensjes tegelijkertijd 

worden gemaakt, daardoor zal de productiesnelheid aanzienlijk hoger zijn. 

Belangrijk nadeel van dit concept is dat het knijpen van de tang uitermate belastend kan zijn voor de 

gebruiker. Een ander nadeel van dit concept is dat de draad kan verbuigen, waardoor het 

productieproces wordt bemoeilijkt. 

 

Vanwege de haken en ogen aan het gebruik van een handgereedschap, kan er voor gekozen worden 

het concept te vertalen naar een machine (Figuur 37). Deze machine kent exact hetzelfde 

productieproces als het handgereedschap, maar hierbij hoeft de gebruiker niets met de handen vast te 

houden. De draad is bij de machine opgehangen. 

 
             

Figuur 37:  Concept 3 vertaald naar een machine 
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Figuur 39:  Testmodellen van  

slagschaar en plaat met asjes 

4.6 Concept 4 
4.6.1 Beschrijving 

Bij dit concept staat een hoge productiesnelheid voorop. Dit wordt gerealiseerd door de 

trommelvliesbuisjes in grote series tegelijkertijd te persen. Voor dit concept is gekozen voor een serie 

van 100 buisjes.  

 

 
Figuur 38:  Concept 4 

 

Allereerst worden 100 buisjes met een slagschaar geknipt. Alle buisjes worden vervolgens met de 

hand op asjes gezet die zich op een plaat bevinden. Boven en onder deze plaat bevinden zich 

continue verwarmde platen. De bovenste plaat wordt op de geveerde pennen gezet die zich op de 

hoeken van de platen bevinden. De bovenste plaat is voorzien van gaten, waarin de asjes passen. 

Wanneer de gebruiker deze plaat naar beneden duwt, zal de plaat met de asjes eerst contact maken 

met de onderste plaat. Als er verder wordt geduwd zal de bovenste plaat ook contact maken met de 

buisjes. Op die manier worden beide flensjes tegelijkertijd gemaakt. Wanneer de gebruiker niet meer 

verder kan duwen zijn de trommelvliesbuisjes klaar. De bovenste plaat kan dan weer worden 

weggenomen en vervolgens kunnen de buisjes van de asjes worden afgehaald. 

 

Om de productiesnelheid van dit concept te bepalen, is een modelletje 

gemaakt van de slagmes en de plaat met asjes (Figuur 39).  

Het knippen kan heel snel gebeuren, omdat de gebruiker bij het 

knippen de buis telkens maar over een kleine afstand hoeft aan te 

voeren. Met het modelletje van de slagschaar zijn 100 buisjes geknipt in 

ongeveer 4 minuten. Met het modelletje van de plaat met asjes is 

gemeten dat het bijna negen minuten duurt kost om alle buisjes op de 

asjes te zetten.  

De totale geschatte tijd die nodig is om 100 buisjes achtereenvolgens te 

knippen, op de asjes te zetten, te persen en van de asjes af te halen 

levert een productiesnelheid van ongeveer 300 tot 400 buisjes per uur.  

 

4.6.2 Voor- en nadelen 

Belangrijkste voordeel van dit concept is de hoge productiesnelheid. 

Met de gesepareerde productie-inrichting van knippen en persen, 

kunnen per deelproces in korte tijd veel buisjes bewerkt worden.  

Deze hoge productiesnelheid heeft echter een keerzijde. Door de vele 

repeterende (precisie)handelingen die de gebruiker moet verrichten, is 

het behoorlijk belastend werk. De geschatte productiesnelheid geldt 

dan ook alleen in het ideale geval. Met name het op de asjes zetten van 
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de buisjes is een heel gepriegel en daarmee uitermate belastend voor de gebruiker. 

Daarnaast zal de hoge productiesnelheid ten koste gaan van de nauwkeurigheid. Waar bij de vorige 

concepten het persen per buisje afzonderlijk wordt verricht, worden bij dit concept 100 buisjes 

tegelijkertijd geperst. Met deze grote aantallen is het veel moeilijker de nauwkeurigheid van de buisjes 

te bewaren. Er hoeft immers maar één asje te verbuigen en de machine is onbruikbaar. Ook wanneer 

gewerkt wordt met kleinere series, blijft dit een heikel punt. 
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05  Conceptkeuze 
 

In figuur 40 staan de vier concepten nog eens afgebeeld. In dit hoofdstuk wordt bepaald welk concept 

zal worden uitgewerkt. Omdat het concepten betreft die nog niet geheel uitgewerkt zijn, kunnen deze 

niet op alle eisen worden getoetst. Maar op basis van de eisen zoals vermeld bij de probleemanalyse 

(belasting, leerbaarheid etc.) kan al wel het meest doelmatige concept worden bepaalt. 

  

5.1 Toetsing van de eisen 
5.1.1 Fysieke en mentale belasting 

Concept 1 vergt vooral veel handmatige precisie. Dit wordt m.b.t. de fijne 

motoriek, al snel belastend voor de gebruiker.   

Bij concept 2 is het aantal handelingen per buisje aanzienlijk kleiner. De enige 

twee precisiehandelingen zijn, het op de as zetten van de buis en het van de 

asjes afhalen van de trommelvliesbuisjes. Omdat de gebruiker de revolver 

steeds moet draaien biedt de bediening voldoende afwisseling. Het voordeel 

van de scharnierende slagschaar is dat deze eenvoudig te gebruiken is en 

vanwege de hefboomwerking weinig krachtinspanning van de gebruiker 

vraagt.  

Concept 3 vraagt geen precisiehandelingen, behalve dan het in de tang 

brengen van de as. Het inknijpen van de tang is een enkelvoudige beweging 

die als prettig ervaren kan worden. Echter, een voortdurende herhaling van dit 

inknijpen met weerstand kan ook erg snel belastend worden voor de 

handspieren.   

Ook bij concept 4 leidt  de  veelheid aan repeterende handelingen al snel  tot 

te  grote, fijnemotorische belasting. De gebruiker moet honderd keer dezelfde 

handeling verrichten bij zowel het knippen als het op de asjes zetten van de 

buisjes. Daar komt nog bij dat het op de asjes zetten van de buisjes enorm 

precies werk is.   

 

5.1.2 Gebruik en leerbaarheid 

Een relatief voordeel van het concept 1 is dat de doelgroep reeds ervaring 

heeft met het werking van de soldeerbout en daardoor deze toepassing ook 

makkelijk kan aanleren. Echter geldt dit niet voor alle potentiële gebruikers. 

De stationaire opstelling van dit concept maakt het gebruik eenvoudiger.   

In concept 2 zijn de twee deelprocessen duidelijk te herkennen. Een nieuwe 

gebruiker zal onmiddellijk begrijpen dat met de slagschaar aan de linkerkant 

geknipt moet worden en aan de rechterkant de flensjes gemaakt moeten 

worden. Vanwege de cirkelvorm van de revolver is het logisch dat deze 

gedraaid moet worden.  

De werking van een tang mag als bekend worden verondersteld en zelfs als 

dat niet zo is wordt het de gebruiker al snel duidelijk dat hij hierin moet 

knijpen. Wat dat betreft is concept 3 bijzonder gemakkelijk te leren gebruiken. 

De moeilijkheid van het gebruik zit echter in het knippen in fasen: de 

gebruiker kan de tang niet meteen helemaal knijpen. Bij dit concept is het nog 

maar de vraag hoe interessant een handgereedschap is. De belangrijkste 

  1 

 
 
  2 

 
 
  3 

 
 
  4 

 
 

Figuur 40:   
De vier concepten 
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eigenschappen van een handgereedschap is dat deze gemakkelijk mee te nemen is en overal te 

gebruiken is. Deze eigenschappen zijn voor een striptang handig, maar niet voor een apparaat 

waarmee trommelvliesbuisjes gemaakt kunnen worden.  

De werking van concept 4 is duidelijk, omdat hierin een pers te herkennen is. Het gebruik zal daarom 

om weinig uitleg vragen. Echter, het plaatsen van de stukjes buis op de asjes is niet gemakkelijk 

vanwege de benodigde precisie, het kan leiden tot irritaties bij de gebruiker. 

 

5.1.3 Productiesnelheid 

De concepten 2,3 en 4 kennen een veel hogere productiesnelheid dan concept 1 en de bestaande 

technieken, omdat bij deze concepten de flensjes tegelijkertijd worden gemaakt. De buis hoeft 

daardoor niet vaker dan één keer op de as worden gezet en van de as worden gehaald.  

De hoogste productiesnelheid wordt behaald met concept 4. Maar, het aantal mislukkingen zal bij dit 

concept ook het hoogst zijn. Wanneer het persen mislukt, doordat er bijvoorbeeld te lang wordt 

geperst, dan zijn er honderd buisjes mislukt. Hierdoor daalt niet alleen de reële productiesnelheid 

maar stijgen ook de onvoorziene kosten, waardoor de prijs van een buisje oploopt. 

 

5.1.4 Onderhoud en reparaties 

De ervaring van dr. Van Hasselt leert ons dat de bestaande techniek met de soldeerbout om weinig 

onderhoud vraagt, dit geldt ook voor concept 1. 

Concept 2 zal ook niet om veel onderhoud vragen. De gebruiker zal af en toe het mesje in de schaar 

moeten vervangen en de bewegende onderdelen smeren. Het voordeel van meerdere 

persoppervlakken op de revolver is dat de levensduur langer is, omdat een persoppervlak minder vaak 

wordt gebruikt en dus minder snel slijt. 

Concept 3 vraagt om meer onderhoud, omdat deze bestaat uit veel bewegende onderdelen. 

Daarnaast zullen de kleine onderdelen in de tang niet gemakkelijk te vervangen zijn. 

Net als concept 1 en 2 zal ook concept 4 weinig onderhoud nodig hebben. Het is wel belangrijk dat de 

asjes regelmatig gecontroleerd worden. Wanneer een asjes is verbogen, en daardoor niet door het gat 

van het persoppervlak past, is het product al niet meer te gebruiken.  

 

5.1.5 Prijs per buisje 

Aan de hand van de beoordeling van de voorgaande onderdelen kan de prijs van een buisje voor elk 

concept worden geschat. De goedkoopste buisjes zullen gemaakt kunnen worden met concept 4, 

voornamelijk omdat deze een hoge productiesnelheid heeft en dus de arbeidskosten per buisje laag 

zijn. In tegenstelling tot concept 4 is de productiesnelheid van concept 3 een stuk lager. Daarnaast zijn 

de productiekosten van dit concept bijzonder hoog en is de levensduur kort, daarom zal per buisje 

veel geld moeten worden afgeschreven om het product terug te kunnen verdienen. 

 

5.1.6 Realiseerbaarheid en productiekosten 

Concept 1 is gemakkelijk te realiseren, omdat de meeste onderdelen al eens gemaakt zijn. Omdat dr. 

Van Hasselt al over de meeste onderdelen beschikt, hoeft hij alleen geld te investeren in de nieuwe 

onderdelen.  

Concept 2 bestaat uit eenvoudige onderdelen en is daarom gemakkelijk te realiseren. Voor de 

slagschaar kan gekozen worden een bestaande schaar te gebruiken. De revolver moet op maat 

worden gemaakt, omdat deze uit veel persoppervlakken bestaat is deze niet goedkoop.  

Productietechnisch gezien zal concept 3 bijzonder moeilijk te realiseren zijn, de onderdelen moeten 

precies passen binnen de tang die wordt gebruikt. De productie zal dan ook niet goedkoop zijn. 
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5.2 Conclusie 
5.2.1 Scoretabel 

In figuur 41 staat een overzicht van de scores van de verschillende concepten, in deze tabel staan ook 

de scores van de bestaande technieken (paragraaf 1.2). Ondanks het feit dat de nauwkeurigheid niet 

beoordeeld kan worden, zal dit onderdeel wel meegenomen moeten worden om de concepten te 

kunnen vergelijken met de bestaande technieken. Verwacht mag worden dat de nauwkeurigheid van 

de concepten in ieder geval gelijk is aan die van de techniek met de soldeerbout, voor elk concept 

wordt voor dit onderdeel daarom een zeven genoteerd.   

Een concept kan nog zo goed scoren op de onderdelen, uiteindelijk is de realiseerbaarheid  van het 

concept doorslaggevend voor de conceptkeuze. Daarom wordt de gemiddelde score voor de 

onderdelen gecorrigeerd met de score voor de realiseerbaarheid. 

 

   Concept 

1 

Concept 

2 

Concept 

3 

Concept 

4 

Waxine-

lichtje 

Soldeer-

bout 

  x score score score score score score 

Prijs per buisje  10 7 8 6 9 9 7 

Nauwkeurigheid 10 7 7 7 7 2 7 

Aantal mislukte buisjes 8 7 7 6 5 2 5 

Aantal handelingen per buisje 7 3 7 8 8 4 3 

Aantal precisiehandelingen 6 4 7 8 3 3 2 

Gemakkelijk te gebruiken 6 5 7 8 8 6 4 

Gemakkelijk te leren 5 3 7 8 9 5 3 

Productiesnelheid 5 3 7 5 9 4 3 

Onderhoud 4 7 7 4 6 9 8 

Onderdelen gemakkelijk en goedkoop te 

verkrijgen/ vervangen 

4 2 3 1 3 10 3 

 

Gemiddelde score 

 

1 

 

5,2 

 

6,9 

 

6,4 

 

6,9 

 

6,0 

 

4,9 

Realiseerbaarheid 1 9 8 3 6   

Eindscore  7,1 7,5 4,7 6,5   

 
Figuur 41:  Scoretabel van de vier concepten en de bestaande technieken 

 

5.2.2 Conceptkeuze 

Bijna alle concepten scoren een hoger gemiddelde dan de bestaande technieken.  

Van de vier concepten is concept 1 de slechtste. De gemiddelde scores van de laatste drie concepten 

liggen dicht bij elkaar, toch zijn er duidelijk verschillen te bespeuren. Concept 2 scoort over het 

algemeen op alle onderdelen goed. Concept 3 scoort vooral goed op het onderdeel ergonomie, maar 

scoort zeer slecht op het onderdeel onderhoud. En concept 4 scoort vooral goed op de 

productiesnelheid en daardoor ook op de prijs per buisje. Dit concept scoort echter slecht op het 

onderdeel fysieke en mentale belasting.  

 

Omdat concept 2 beter te realiseren is dan concept 3 en 4, is dit het meest ideale concept om uit te 

werken.   
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06  Verdieping 
 
Alvorens begonnen wordt met het uitwerken van het gekozen concept is het verstandig ons te 

verdiepen in een aantal zaken. In paragraaf 1 van dit hoofdstuk wordt gekeken naar het moeilijkste 

deelproces binnen het concept, het persen. In paragraaf 2 wordt gekeken naar het productieproces en 

de rol van de revolver binnen dit proces.  

6.1 Persen 
6.1.1 Twee flensjes 

Bij het gekozen concept worden de flensjes aan beide uiteinden van het buisje tegelijkertijd gemaakt. 

Het persen wordt in gang gezet door het “persoppervlak in de pers” in de richting van het 

“persoppervlak in de revolver” te bewegen. Het persen is klaar wanneer de afstand tussen de 

persoppervlakken gelijk is aan de beoogde trommelvliesbuislengte.   

Bij het tegelijkertijd persen van de uiteinden van de buis kan men zich afvragen hoe het kunststof zich 

zal gedragen. Omdat de temperatuur van beide persoppervlakken gelijk is en op beide uiteinden van 

de buis een even grote kracht wordt uitgeoefend, kunnen identieke flensjes ontstaan. Er is vooralsnog 

geen reden te bedenken waarom het tegelijkertijd maken van de flensjes minder nauwkeurig zou zijn 

dan het afzonderlijk maken van de flensjes (zolang het materiaal maar constant van structuur is). 

 

6.1.2 As 

De as waarop de buis wordt geschoven, is ten eerste noodzakelijk om het stukje buis op te bewaren 

tijdens het productieproces. Daarnaast voorkomt de as dat het kunststof bij het persen naar binnen 

toe kan bewegen waardoor de opening van de buis verloren zou kunnen gaan.  

Om ervoor te zorgen dat de buis gemakkelijk over de as kan worden geschoven, is de diameter van 

de as iets kleiner dan de binnendiameter van de buis. Voor de lengte van de as zijn verschillende 

mogelijkheden te bedenken, deze staan afgebeeld in figuur 42. 

 

Bij de eerste mogelijkheid is de aslengte gelijk aan de 

beoogde trommelvliesbuislengte (D). Dat betekent dat 

de aslengte ongelijk is aan het stukje buis dat wordt 

geknipt (S). Bij de tweede en derde mogelijkheid is de 

aslengte wel gelijk aan de lengte van het stukje buis 

dat wordt geknipt.  

Omdat de lengte van het stukje buis bij het persen 

steeds kleiner wordt, dient ook de aslengte kleiner te 

worden. Bij de tweede mogelijkheid is dit opgelost door 

het persoppervlak van een gat te voorzien waarin de as 

kan verdwijnen. De diameter van dit gat is iets groter 

dan de diameter van de as. Bij de derde mogelijkheid 

wordt de as door het persoppervlak weggeduwd. 

Achter de as bevindt zich een veer waardoor de as na 

het persen weer terug beweegt.   

Bij het knippen is het wenselijk dat de as even lang is 

als het stukje buis dat wordt afgeknipt, omdat het stukje 

buis dan beter op de as blijft zitten. Wanneer de as 

meer dan de helft korter zou zijn, zoals bij de eerste 

 
 
 

Figuur 42:  Mogelijkheden voor de aslengte 
 

S (lengte stukje buis geknipt) = 5,00 mm  
D (trommelvliesbuislengte) = 2,15 mm 
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mogelijkheid, dan is de kans groot dat het stukje buis van de as valt tijdens het knippen of het draaien 

van de revolver. Om die reden is de eerste mogelijkheid minder geschikt dan de tweede en derde. 

 

Een voordeel van de tweede mogelijkheid is dat met de ‘pengatverbinding’ de nauwkeurigheid van het 

persen wordt gecontroleerd. Omdat de as bij het persen in het gat moet verdwijnen is men er zeker 

van dat het persoppervlak zich recht tegenover de buis bevindt. Voor de derde mogelijkheid gaat dit 

verhaal niet op. Een ander nadeel is dat dit moeilijk te realiseren is, vanwege de zeer kleine veer.  

 

6.1.3 Persoppervlak 

De diameter van de flens is vastgelegd in het persoppervlak, 

zodat  nauwkeurige flensjes kunnen worden gemaakt. Het 

persoppervlak in de revolver en de pers hebben in het midden 

respectievelijk een as en een gat. In het vervolg wordt het 

persoppervlak in de revolver het mannetje genoemd, en het 

persoppervlak in de pers het vrouwtje.  

 

Het persoppervlak in de revolver wordt niet continu verwarmd. 

De gebruiker kan beginnen met persen wanneer dit oppervlak de 

perstemperatuur heeft bereikt. Om ervoor te zorgen dat de gebruiker niet te lang hoeft te wachten,  

moet de verwarming snel verlopen. Daarvoor is het allereerst belangrijk dat de hoeveelheid materiaal 

dat verwarmd moet worden, klein is.  

Daarnaast moet het materiaal de warmte goed geleiden. Hoe beter het materiaal de warmte geleidt, 

hoe sneller het persoppervlak op temperatuur is. Een goede thermische geleider is koper. Koper 

legeringen beschikken niet alleen over een zeer goede thermische geleiding, maar zijn ook bestand 

tegen hoge temperaturen. Ze zijn goed te verwerken en zijn niet duur. 

Om de warmte te kunnen lokaliseren is het belangrijk dat de persoppervlakken goed geïsoleerd zijn 

van hun omgeving. Ook voor de as geldt dat deze de warmte niet mag geleiden. Wanneer de as de 

warmte wel zou geleiden, dan zou de binnenkant van de buis wellicht kunnen gaan vervormen. 

Roestvrijstaal zou hiervoor geschikt zijn, omdat dit materiaal warmte aanzienlijk minder goed geleidt 

dan koper. Roestvrijstaal is net als koper bestand tegen hoge temperaturen en is goed te verwerken. 

Een overzicht van verschillende geleiders en isolators vindt u in bijlage 9: Geleiders en isolators. 

 

 

 
 

Figuur 44:  Materiaalgebruik voor het mannetje en het vrouwtje 

 
Figuur 43:  Persoppervlak:  

A. As (mannetje) of gat (vrouwtje) 
B. Afronding 
C. Flensdiameter  
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6.1.4 Verwarming van het mannetje 

Het persoppervlak van het vrouwtje wordt continu verwarmd door een warmtebron. Het persoppervlak 

van het mannetje wordt discontinu verwarmd, en wel alleen wanneer deze tegenover de pers is 

gedraaid. Voor het verwarmen van het mannetje zijn twee methodes te bedenken (Figuur 45).  

Bij de eerste methode bevindt zich een continue warmtebron in zowel de pers als de revolver. De 

warmtebron in de revolver begint het mannetje te verwarmen zodra deze voor de warmtebron wordt 

gedraaid. Het persen kan worden gestart wanneer de sensor in de revolver meet dat het mannetje de 

perstemperatuur heeft bereikt.  

 

Een tweede methode is warmteoverdracht. Bij deze methode bevindt zich alleen in de pers een 

warmtebron. Wanneer de pers in de richting van de revolver wordt bewogen, wordt de warmte van het 

vrouwtje overgedragen aan het mannetje.  

Voor een snelle warmteoverdracht met hoog rendement is allereerst een goede thermische geleider 

nodig. Daarnaast is het belangrijk dat de weg tussen de warmtebron in de pers en het persoppervlak 

zo klein mogelijk is. Tevens moet het contactoppervlak van het onderdeel dat de warmte overdraagt 

zo groot mogelijk zijn. 

 

 
 

Figuur 46:  Twee oplossing voor het overdragen van warmte 

 

In figuur 46 staan een tweetal oplossingen voor het onderdeel dat de warmte overdraagt. Bij deze 

oplossingen is op verschillende manieren ervoor gezorgd dat het persoppervlak in de pers contact 

blijft maken met het persoppervlak in de revolver.  

Bij de eerste oplossing zijn aan het persoppervlak in de pers twee benen bevestigd die uit elkaar 

bewegen tijdens het persen. Bij de tweede oplossing is een ring met een aantal pennen bevestigd aan 

het persoppervlak in de pers, deze ring beweegt zich tijdens het persen terug in de richting van de 

veren. Het persen is bij de eerste oplossing klaar wanneer de benen niet verder uit elkaar bewogen 

kunnen worden, bij de tweede oplossing is het zover wanneer de ring de pers raakt. 

 
 

Figuur 45:  Gebruik van twee warmtebronnen (links) of één warmtebron (rechts) 
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Het voordeel van de tweede oplossing is dat het contactoppervlak groter is en de warmteoverdracht 

dus sneller kan plaatsvinden. 

 

Een belangrijk voordeel van de tweede methode ten opzichte van de eerste is dat er maar één 

warmtebron nodig is, daardoor zijn de kosten van het ontwerp lager. Warmteoverdracht kent echter 

ook een aantal belangrijke nadelen.  

Omdat de warmte een lange weg moet afleggen zal er warmteverlies optreden, dat betekent dat de 

temperatuur aan het einde van de weg lager is dan aan het begin van de weg.  

Daarnaast kost warmtegeleiding tijd, de gebruiker zal bij het persen moeten wachten. Omdat het 

persen bij deze methode uit twee fasen bestaat, is het gebruik niet gemakkelijk. De pers moet eerst 

zover worden geduwd dat de onderdelen contact met elkaar maken. Pas wanneer het mannetje de 

perstemperatuur heeft bereikt, kan de pers verder worden geduwd. Wanneer de gebruiker niet wacht 

tot de eerste fase is afgelopen en daardoor één uiteinde van de buis bij een te lage temperatuur perst, 

ontstaat geen nauwkeurig flens.  

 

Kortom, omdat de warmteoverdracht te veel problemen geeft, wordt gekozen voor de eerste methode.   

 

6.1.5 Warmtebron 

Bij de bestaande techniek met de soldeerbout wordt een duur soldeerstation gebruikt. Het voordeel 

van dit station is dat de temperatuur digitaal regelbaar is. Echter, wanneer met één kunststof wordt 

gewerkt, hoeft de temperatuur helemaal niet regelbaar te zijn. Een niet-regelbare soldeerbout is al te 

verkrijgen vanaf EUR 7,50 [Kelkoo.nl]. Welke vaste waarde de warmtebron moet aannemen is 

afhankelijk van de warmteverlies, die optreedt ten gevolge van de weg die de warmte moet afleggen.  

 

De temperatuur van de warmtebron zal een aantal graden hoger moeten zijn dan de perstemperatuur 

van 294°C. Daarnaast wordt de eis gesteld dat de nauwkeurigheid van de warmtebron bij deze 

temperatuur minimaal +/-0,5°C is.  

Een derde eis is dat het vermogen van de warmtebron niet te groot is, aangezien dit één van de 

factoren is die de prijs van een buisje bepaald. Ten vierde mag de opwarmtijd van de warmtebron niet 

te lang zijn. Wanneer de gebruiker de warmtebronnen inschakelt voordat hij begint met knippen, dan 

zou het prettig zijn wanneer de perstemperatuur is bereikt op het moment dat het persen kan worden 

ingezet. Ten vijfde moet de warmtebron goedkoop zijn. En ten laatste moet de warmtebron klein zijn, 

omdat deze in belangrijke mate de grootte van de revolver en de pers bepaalt.  

  

Eisen aan de warmtebron 

1. Temperatuurbereik tot 300°C  

2. Nauwkeurigheid minimaal +/-0,5°C bij 300°C 

3. Vermogen kleiner dan 500 W 

4. Opwarmtijd kleiner dan 30 seconden 

5. Prijs lager dan EUR 100,00 

6. Afmetingen kleiner dan 50 x 20 x 20 mm (l x b x h) 

 
Figuur 47:  Eisen warmtebron 

 

 

Vanwege hun kleine afmetingen zouden cartridge heaters bijzonder 

geschikt zijn als warmtebron. Cartridge heaters worden doorgaans 

gebruikt voor het verwarmen van vloeistoffen, maar kunnen ook 

worden gebruikt voor verschillende andere toepassingen, waaronder 

het verwarmen van een vast metaal [Process-

equipment.globalspec.com]. 

De heaters kunnen temperaturen tot wel 750 ºC bereiken en kosten 

ongeveer EUR 30,00 [Sunelectricheater.com]. Tevens zijn ze 

verkrijgbaar in verschillende kleine diameters.   
 

Figuur 48:  Cartridge heater  
[Process-heating.com] 
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Het is wenselijk dat de diameter van de heater even groot is als het persoppervlak dat verwarmd moet 

worden, zodat de verwarming snel kan verlopen.  

 

Naast twee warmtebronnen, zijn er ook twee sensoren nodig om de temperatuur van de 

persoppervlakken in de pers en de revolver te meten. De eisen die aan de sensor worden gesteld zijn: 

een temperatuurbereik tot 300°C en een meetnauwkeurigheid van +/-0,5°C bij 300°C. Daarnaast geldt 

ook voor de sensor dat deze niet te duur is en niet te groot is.   
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6.2 Productieproces 
6.2.1 Stroomdiagram 

In figuur 49 staat het productieproces van het concept weergegeven in 

de vorm van een stroomdiagram. Hierin kunnen drie deelprocessen 

worden onderscheiden: knippen (groen), persen (blauw) en lossen 

(geel).  

Het proces begint met het knippen van de buisjes, dit is klaar wanneer 

alle asjes zijn voorzien van een stukje buis. Daarna kan worden 

begonnen met het persen van de buisjes, dit is klaar wanneer alle 

buisjes zijn voorzien van flensjes. Na het persen kunnen de buisjes van 

de asjes worden afgehaald, dit wordt lossen genoemd. 

 

6.2.2 Productarchitectuur 

Tijdens het productieproces moet de gebruiker een aantal onderdelen 

bedienen: de schaar, de revolver en de pers. Zoals het concept er nu uit 

ziet, bevinden deze onderdelen zich van links naar rechts op het concept 

en vindt de bediening dus ook in deze richting plaats. Of dit de juiste 

werkrichting is, is afhankelijk van de aangeleerde karakteristieken van de 

doelgroep. Volgens  de productergonomie [Hans Dirken, 2001] is het 

leesgedrag bepalend voor de richting waarin een gebruiker 

vanzelfsprekend werkt. 

Net als wij, hebben de gebruikers binnen de doelgroep geleerd van links 

naar rechts te schrijven. Ook het Cambodjaanse Khmer wordt van links 

naar rechts gelezen [Landenweb.com]. Het is dus terecht dat de 

bediening van links naar rechts geschiedt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 50:   De bediening van het ontwerp geschiedt van links naar rechts 

 

6.2.3 Revolver 

Op de revolver bevinden zich de mannetjes. Het aantal mannetjes op de revolver bepaalt voor een 

belangrijk deel hoe het productieproces er uit ziet. In figuur 51 vindt u een aantal mogelijkheden. 

Zoals het concept er nu uit ziet is de gehele revolver voorzien van mannetjes. Het nadeel hiervan is 

echter dat er geen begin en einde is, waardoor het voor de gebruiker niet duidelijk is waar hij moet 

beginnen. Daarnaast ontstaat hierbij een probleem doordat de stukjes buis meerdere malen voor de 

warmtebron in de revolver worden gedraaid en dus ook meerdere malen worden verwarmd.  

Om die redenen is er voor gekozen om slechts de helft van de revolver te voorzien van asjes. De 

gebruiker begint met knippen wanneer de eerste as zich onder de schaar bevindt en eindigt met 

knippen wanneer de laatste as is voorzien van een stukje buis. Op dat moment bevindt de eerste as 

Figuur 49:   Stroomdiagram 
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zich bij de warmtebron en kan het persen worden gestart. Als nu ook het buisje op het laatste asje is 

geperst is het persen klaar en kunnen de buisjes van de asjes worden gehaald. Bij het lossen is het 

belangrijk dat er geen mannetje voor de warmtebron in de revolver staat, omdat de buis dan te lang 

wordt verwarmd en de gebruiker zich zou kunnen branden bij het lossen. Daarom is een kleiner deel 

dan de helft van de revolver voorzien van mannetjes.  

 

Op de revolver bevinden zich tien mannetjes. Dat betekent dat in één ronde ook tien 

trommelvliesbuisjes gemaakt kunnen worden. Wanneer gekozen wordt voor meer mannetjes, dan 

loopt men het risico dat het werk te eentonig wordt. 

 

 
 

Figuur 51:  Verdeling van de mannetjes(asjes) over de revolver 

 

De revolver wordt met de klok meegedraaid. Niet alleen omdat dit iets is wat over het algemeen als 

vanzelfsprekend wordt ervaren, maar ook omdat de buisjes dan aan de voorzijde van de revolver 

gelost kunnen worden.  

In figuur 52 wordt een overzicht gegeven van alle posities die de revolver aanneemt tijdens het 

proces. Bij de elfde positie wordt de gebruiker de gelegenheid gegeven de temperatuur van de 

warmtebronnen te controleren.  

 

 
 

Figuur 52:   Overzicht van de posities van de revolver 
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07  Conceptuitwerking 
 

In dit hoofdstuk worden de verschillende onderdelen op de machine uitgewerkt.  

Een overzicht van alle onderdelen vindt u in figuur 53. De nummering van de onderedelen komt 

overeen met de paragraven waarin de onderdelen worden uitgewerkt. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 53:  Overzicht van de verschillende onderdelen op de machine 

 

1 Haspel 

2 Aambeeld 

3 Schaar 

4 Revolver 

5 Pers 

6 Bedieningspaneel 

7 Werkblad 

8 Stofkap 
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7.1 Haspel 
7.1.1 Beschrijving 

De FEP-buis krijgt dr. Van Hasselt los opgestuurd. Om deze goed te kunnen bewaren, bevindt zich op 

de machine een haspel. Hierop moet een paar meter buis kunnen worden bewaard (bij een productie 

van 1000 buisjes per jaar is 5 meter buis nodig). De haspel bevindt zich uiterst links op de machine 

zodat de buis gemakkelijk in het aambeeld kan worden gebracht. De as waarop de haspel draait wordt 

gevormd door een bout die door het werkblad van de machine steekt.  

Om het afwikkelen van de buis te voorkomen, wordt het begin van de buis in de haspel vastgemaakt.  

 

Het is goedkoper een bestaande haspel te gebruiken in plaats van deze zelf te maken. Er zal moeten 

worden gezocht naar een haspel met een diameter van 60 tot 100 mm en een hoogte van 10 tot 20 

mm. De haspeldiameter moet zo groot zijn omdat anders de buis te veel gaat ‘krullen’. Het is wenselijk 

dat de haspel is gemaakt van kunststof.  

 

7.1.2 Bediening 

De enige handeling die de gebruiker met de haspel moet verrichten vindt plaats wanneer er 

onvoldoende buis is. In dat geval moet de gebruiker een nieuwe buis om de haspel wikkelen. De 

haspel hoeft hierbij niet van de as te worden gehaald. Het begin van de buis wordt door een gaatje in 

de haspel gestoken, het einde van de buis gaat in het aambeeld.  

 

7.1.3 Onderhoud en reparaties 

Onderhoud aan de haspel is niet nodig, wanneer deze van kunststof is. De kans dat de haspel defect 

gaat is klein. Wanneer de gebruiker echter onzorgvuldig met de haspel omgaat en deze bijvoorbeeld 

laat vallen, dan kan deze breken. De haspel dient in dat geval vervangen te worden door dezelfde of 

een soortgelijke haspel. Haspels zijn over het algemeen gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 54:   De buis wordt vanaf de haspel in het aambeeld gebracht 
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Figuur 56:   Oplossingen voor het klemmen van de buis 

7.2 Aambeeld 
7.2.1 Beschrijving 

De functie van het aambeeld is allereerst het opvangen 

van de krachten bij het knippen, dit voorkomt dat de buis 

verbuigt of van de as wordt getrokken. Een tweede 

functie van het aambeeld is het positioneren van de 

buis. In het aambeeld bevindt zich een opening 

waardoor de buis kan worden aangevoerd, zie figuur 55. 

Omdat de opening zich precies in het verlengde van de 

as op de revolver bevindt, zal de buis precies over de as 

bewegen bij het aanvoeren. De gebruiker hoeft de buis 

dus niet zelf precies te positioneren. 

Om ervoor te zorgen dat de buis tijdens het 

knippen op de as blijft liggen en de 

nauwkeurigheid van de buislengte wordt 

bewaard, wordt de buis in het aambeeld 

geklemd. Hiervoor zijn een vijftal oplossingen 

bedacht, deze staan afgebeeld in figuur 56.  

De beste oplossing is die waarmee de buis 

voldoende wordt geklemd, maar waarmee de 

buis niet wordt beschadigd of vervormd. Tevens 

moet de oplossing goedkoop en gemakkelijk te 

realiseren zijn.  

Aan al deze eisen blijkt de tweede oplossing het 

beste te voldoen. Bij deze oplossing wordt de 

buis geduwd door een gat met een diameter 

kleiner dan de buitendiameter van de buis. 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 Bediening 

Wanneer er een nieuwe buis op de haspel is gewikkeld of wanneer het begin van de buis niet meer in 

het aambeeld zit, moet de gebruiker het begin van de buis door de opening van het aambeeld duwen. 

De precisie waarmee dit moet gebeuren is kleiner gemaakt door het gat een afronding te gegeven. 

Gedurende het productieproces hoeft de gebruiker de buis telkens slechts een paar millimeter in de 

richting van de revolver te duwen, dit doet hij met de distale vingerkootjes van de linkerhand. De buis 

is voldoende aangevoerd wanneer de gebruiker deze niet verder kan duwen, in dat geval ligt het 

uiteinde van de buis tegen het persoppervlak in de revolver. 

 

7.2.3 Onderhoud en reparaties 

Om het aambeeld te beschermen tegen roest, kan deze van roestvrijstaal worden gemaakt. Gezien de 

materiaalkeuze en het feit dat het aambeeld geen bewegende onderdelen heeft, is er geen onderhoud 

nodig en is de kans op een defect klein.  

Wanneer het gat in het aambeeld verstopt is geraakt, dan kan de gebruiker deze met bijvoorbeeld een 

naald gemakkelijk open maken. 

 
 

Figuur 55:  Het aambeeld heeft als functie dat buis 

precies over as op revolver wordt geschoven 
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7.3 Schaar 
7.3.1 Beschrijving 

De slagschaar hoeft ook niet zelf gemaakt te 

worden, omdat heel goed een bestaande schaar 

gebruikt kan worden. Het nadeel hiervan is echter 

dat de bediening gebonden is aan de werking van 

de schaar. En juist de schaar is één van de 

onderdelen waarbij de ergonomie een belangrijke 

rol speelt. Hieronder wordt een beschrijving 

gegeven van hoe de schaar eruit moet zien. 

 

De schaar knipt de buis langs het asje boven het aambeeld af. Het gaat hier om een slagschaar die 

scharniert om een as in een u-profiel, het profiel wordt op het werkblad vastgezet. Het is uitermate 

belangrijk dat de schaar geen speling heeft bij de as, zodat met hoge nauwkeurigheid gescheiden kan 

worden.  

Het mesje in de schaar moet voldoende scherp zijn, zodat de buis niet te veel vervormd en de 

gebruiker weinig kracht hoeft te zetten bij het knippen.  

In de as van de schaar bevindt zich een veer die ervoor zorgt dat de schaar omhoog blijft staan. De 

schaar moet zo ver omhoog staan dat de zicht op de as tijdens het aanvoeren van de buis niet wordt 

belemmerd (ongeveer 45° ten opzichte van horizontaal).  

 

7.3.2 Bediening 

Nadat de gebruiker de buis heeft aangevoerd, kan hij de schaar naar beneden duwen. Wanneer het 

mes het aambeeld raakt en deze niet verder geduwd kan worden, is de buis helemaal gescheiden. Op 

dat moment kan hij de schaar loslaten, deze zal door de veer weer omhoog bewegen.  

De schaar kan, afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker, met de rechter- en de linkerhand 

worden bediend. Voor het neerhalen van de schaar zijn een aantal verschillende oplossingen te 

bedenken, deze staan afgebeeld in figuur 58.  

Bij de oplossingen kan onderscheid worden gemaakt tussen het bedienen met de distale 

vingerkootjes en het bedienen met de hand. Omdat het bij het knippen om een kleine translatie gaat 

en de kracht die de gebruiker daarbij moet uitoefenen niet groot is, volstaat een bediening met de 

distale vingerkootjes. Wanneer de schaar met de hele hand naar benden geduwd zou worden, dan 

zou deze kunnen bezwijken onder de grote krachten die dan kunnen worden uitgeoefend op de 

schaar.  

Het vastgrijpen van het uiteinde van de schaar is niet noodzakelijk, omdat de gebruiker de schaar 

alleen naar beneden hoeft te duwen. Desondanks wordt de gebruiker deze vrijheid gegeven. Aan het 

uiteinde van de schaar is een greep gemaakt die al dan niet met duim en wijsvinger (en eventueel 

 
 

Figuur 58:  Verschillende mogelijkheden voor de bediening van de schaar 

 

 
Figuur 57:  Schaar  
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middelvinger) kan worden vastgegrepen. De breedte van de greep wordt bepaald door de vinger- en 

duimbreedte van het hoger percentiel (P95) van de doelgroep.   

 

7.3.3 Onderhoud en reparaties 

Onderhoud dat aan de schaar verricht moet worden bestaat ten eerste uit het smeren van de as, dit 

zorgt ervoor dat de schaar goed scharniert. Daarnaast moet het mesje in de schaar vervangen worden 

wanneer deze bot of kapot is. Hoe het mesje vervangen moet worden, is afhankelijk van de schaar die 

wordt gebruikt. Het vervangen van het mesje moet gemakkelijk zijn, daarnaast moeten de mesjes 

gemakkelijk en goedkoop te verkrijgen zijn. 

Wanneer de schaar (deels) zelf gemaakt wordt, dan is het interessant om een scalpel als mesje te 

gebruiken. Het voordeel hiervan is dat de meeste klinieken beschikken over scalpels. Zoals u in figuur 

59 kunt zien gaat het hier om een scalpel met een recht snijblad (scalpel blade no.14). Deze is 

corrosiebestendig, heeft een dikte van 0,40 mm en kan worden besteld per 100 stuks voor ruim EUR 

20,00 [Swann-morton.com/Blades]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vervangen van de mesjes zou op dezelfde wijze kunnen gebeuren als bij de chirurgische 

handvatten voor de scalpels (Figuur 60). Het voordeel hiervan is dat een aantal gebruikers binnen de 

doelgroep hier reeds ervaring mee hebben.   

 

 

 

     
 

Figuur 59:  Scalpel blade no.14 [Swann-morton.com/Blades] 

        
      Figuur 60:  Vastmaken van scalpel aan chirurgisch handvat  

[Swann-morton.com/Handling] 
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7.4 Revolver 
7.4.1 Beschrijving 

Op de revolver bevinden zich tien mannetjes. 

Op asjes van de mannetjes worden de buisjes 

gedurende het productieproces bewaard.  

In de revolver bevindt zich ook de warmtebron 

waarmee de mannetjes worden verwarmd 

tijdens het persen. De grootte van de 

warmtebron bepaalt voor een belangrijk deel 

de diameter van de revolver. Vooralsnog 

wordt uitgegaan van een diameter van 

ongeveer 140 mm.  

De revolver draait om een as op het werkblad, 

deze kan alleen met de klok meegedraaid worden. Om ervoor te zorgen dat de revolver tijdens het 

draaien weinig wrijving ondervindt, bevindt zich op het contactoppervlak van de revolver en het 

werkblad een kunststof met goede glijeigenschappen.  

De revolver wordt vervaardigd uit roestvrijstaal. Het voordeel van roestvrijstaal is niet alleen dat het 

corrosiebestendig is, maar het geleidt warmte ook slecht. Dit voorkomt dat de revolver te heet wordt 

en de gebruiker zich hieraan kan branden. 

 

De revolver kan 22 verschillende posities aannemen, de revolver moet dus telkens om een hoek 

draaien van 360°/ 22 ≈ 16,4°. Elke positie moet uiterst nauwkeurig worden vastgelegd. Dat gebeurt 

doordat de punt van de warmtebron in een gat schiet en de revolver fixeert (Figuur 62). In totaal 

worden er dus 22 gaten aan de binnenzijde van de revolver gemaakt. Achter 10 gaten bevindt zich 

een mannetje. Wanneer de punt van de warmtebron in één van deze gaten schiet, wordt het 

persoppervlak opgewarmd.  

Hoe de mannetjes eruitzien is in paragraaf 6.1 besproken. De mannetjes zouden vanuit de  

binnenkant van de revolver in de gaten “vastgeklikt” kunnen worden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 61:   Revolver 

 
Figuur 62:  De warmteborn fixeert de posities van de revolver 
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7.4.2 Bediening 

Omdat de bediening van de revolver bestaat uit een zeer kleine rotatie, worden hierbij alleen de 

distale vingerkootjes ingezet. Er zijn wederom verschillende oplossingen bedacht, deze staan 

weergegeven in figuur 63.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de productergonomie [Hans Dirken, 2001] kan een gebruiker uit de vorm van een knop 

opmaken welke beweging gemaakt moet worden. Dat betekent dat in dit geval een cilindrische knop 

gebruikt zou moeten worden waaraan gedraaid moet worden, oftewel de oplossing 1 in figuur 63.   

Omdat de rotatie klein is, is de diameter van de knop ook klein. De kracht waarmee de gebruiker de 

knop moet draaien mag niet te groot zijn. Dat betekent dat de revolver gemakkelijk verder te draaien 

moet zijn wanneer deze in een positie is gefixeerd. Echter, dit mag ook niet te gemakkelijk kunnen 

gebeuren, omdat dan de revolver te ver doorgedraaid zou kunnen worden. Om de juiste tussenweg te 

bepalen is het verstandig de grootte van de kracht te testen met een aantal proefpersonen.  

De knop heeft een ruw textuur, zodat de gebruiker voldoende grip heeft. In principe zou een metalen 

knop geschikt zijn. Echter, wanneer deze te warm zou worden, dan zou de gebruiker zich hieraan kan 

branden. In dat geval moet een kunststof knop worden gebruikt. 

De knop is voorzien van een schroefdraad, zodat deze in de revolver kan worden gedraaid. Hiermee 

wordt voorkomen dat de revolver tegen de klok in gedraaid kan worden. 

 

Nadat alle trommelvliesbuisjes zijn geperst, moeten deze van de asjes worden afgehaald. Het lossen 

van de buisjes is één van de meest precieze handelingen die de gebruiker moet verrichten. Om deze 

handeling gemakkelijker en minder belastend te maken, wordt de gebruiker aangespoord hiervoor een 

pincet te gebruiken. Een pincet maakt de greepmogelijkheid van de duim en wijsvinger preciezer. 

 

7.4.3 Onderhoud en reparaties  

De as van de revolver zal af en toe gesmeerd moeten worden, zodat deze soepel draait. Voordat de 

as uit het werkblad gedraaid kan worden, moet eerst de draaiknop op de revolver worden losgedraaid.  

Wanneer een mannetje defect is, bijvoorbeeld wanneer een asje is afgebroken, dan moet de 

gebruiker deze kunnen vervangen. Om die reden zouden een aantal reservemannetjes met de 

machine meegeleverd kunnen worden.  

Voor het vervangen van de mannetjes, moet de revolver van het werkblad worden gehaald. De 

mannetjes kunnen vanuit de buitenkant van de revolver uit de gaten worden geduwd en vanuit de 

binnenkant in de revolver worden geduwd.  

  

 
Figuur 63:   Oplossingen voor de bediening van de revolver 
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7.5 Pers 
7.5.1 Beschrijving 

In de pers bevindt zich het vrouwtje dat continu 

verwarmd wordt door de warmtebron in de pers. 

Bij het persen wordt de pers in de richting van 

de revolver bewogen, daarvoor is een baan in 

het werkblad gemaakt. Deze baan zorgt ervoor 

dat het vrouwtje precies tegenover het mannetje 

in de revolver komt te staan. Wanneer de pers 

tegen het einde van de baan loopt (aanslag), is 

de afstand tussen het mannetje en het vrouwtje 

gelijk aan de beoogde trommelvliesbuislengte.  

Aan de onderzijde van de pers bevindt zich een 

profiel dat vanaf de zijkant van het werkblad in 

de baan wordt geschoven. De baan wordt afgesloten met een blokje waarop een veer is bevestigd, 

het andere uiteinde van de veer wordt aan de pers vastgemaakt. De veer zorgt voor een kracht in de 

tegengestelde richting van de persrichting, waardoor de pers naar zijn beginpositie wil bewegen. Dit 

heeft als doel dat de pers niet tegen de revolver aan blijft staan. 

 

De pers is net als de revolver gemaakt van roestvrijstaal, 

daardoor wordt de pers niet te heet. Om te voorkomen dat 

de gebruiker zijn hand kan verbranden aan de pers wordt 

aan de bovenzijde een kunstsof plaat bevestigd. 

Het contactoppervlak van de pers en het werkblad en het 

profiel van de pers zijn gemaakt van een kunstsof met 

goede glijeigenschappen, zodat de pers soepel over het 

werkblad kan bewegen.  

 

7.5.2 Bediening 

Bij het persen moet de pers een kleine translatie 

uitvoeren. De gebruiker duwt daarbij de pers met zijn 

rechterhand in de richting van de revolver.  

De gebruiker zou de pers op verschillende manieren 

kunnen duwen, een aantal oplossingen zijn afgebeeld 

in figuur 66. De vierde oplossing wordt gevormd door 

een greep die met de distale vingerkootjes wordt 

vastgepakt. Deze oplossing is beter dan de andere 

oplossingen, omdat bij de ander oplossingen de pers 

met de hele hand wordt bediend en daardoor het 

persen minder precies kan worden uitgevoerd.  

De greep wordt bevestigd op de bovenkant van de 

pers en is gemaakt van kunststof. 

 

7.5.3 Onderhoud en reparaties 

Wanneer men bij de warmtebron moet, dan moet de bovenkant van de pers worden losgemaakt. Deze 

zit met een aantal boutjes vast. Het vrouwtje kan op dezelfde manier als de mannetjes worden 

vervangen. 

 
Figuur 66:  Oplossingen voor de bediening van de pers 

 
 

Figuur 64:  Pers 

 
Figuur 65:  Pers wordt met veer teruggetrokken 



        
  56  

7.6 Bedieningspaneel 
7.6.1 Beschrijving 

Het bedieningspaneel bevindt zich achter op het werkblad. 

Op dit paneel bevinden zich de aan-uit-knop, een LED-je  

voor de temperatuurcontrole en de nodige productinformatie. 

Het paneel staat naar de gebruiker toe gericht zodat hij goed 

zicht heeft op de informatie. Welke productinformatie zich op 

het paneel bevindt, leest u in paragraaf 8.2. 

In het bedieningspaneel wordt tevens de nodige elektronica 

verborgen. Op de achterzijde van het bedieningspaneel 

bevinden zich de netaansluiting, de 

spanningskeuzeschakelaar en de netzekering. Omdat de functies van deze onderdelen aan elkaar 

gerelateerd zijn, zijn deze bewust bij elkaar geplaatst. Met de spanningskeuzeschakelaar kan de 

spanning worden ingesteld op 110 en 230 Volt.  

 

7.6.2 Bediening 

Omdat de bediening van links naar recht plaatsvindt, bevindt de aan-uit-knop zich (net als bij veel 

andere machines en apparaten) geheel links op het paneel. Er is gekozen voor een wipschakelaar, 

omdat deze twee duidelijke verschillende standen kent. Wanneer de schakelaar naar beneden staat, 

is de machine aan; wanneer deze naar boven staat, is de machine uit. Dit wordt op de schakelaar 

aangeduid met respectievelijk  ‘AAN’ en ‘UIT’. Echter, aan de stand van een wipschakelaar alleen kan 

men vaak niet aflezen of deze in aan- of uitstand staat [Hans Dirken, 2001]. Daarom bevindt zich een 

LED-je in de schakelaar dat gaat branden wanneer de machine aan wordt gezet. De gebruiker kan op 

die manier direct constateren of de machine aanstaat.  

 

Het LED-je op het bedieningspaneel geeft de status van de warmtebronnen aan. Wanneer de 

machine wordt aangezet, moeten de warmtebronnen op temperatuur worden gebracht. Gedurende 

het opwarmen knippert het LED-je, dit is voor de gebruiker het signaal dat hij nog niet kan persen. Pas 

wanneer het LED-je niet meer knippert maar continu brandt, dan is de temperatuur door beide 

warmtebronnen bereikt.  

 

In het bedieningspaneel bevindt zich een luidsprekertje, dat een geluidssignaal horen wanneer de 

sensor in de revolver meet dat het mannetje de gewenste temperatuur heeft aangenomen. Nadat de 

gebruiker dit signaal heeft gehoord kan hij de pers tegen de revolver aanduwen.  

In tegenstelling tot de visuele indicatie die als feedback wordt gebruikt bij het aangeven van de 

temperatuur van de warmtebronnen, wordt hier dus gebruik gemaakt van een geluidssignaal. Reden 

hiervoor is dat een geluidssignaal over het algemeen beter wordt opgemerkt en men dus sneller kan 

handelen na het horen van een geluidssignaal [Hans Dirken, 2001]. Zo wordt voorkomen dat de 

gebruiker te lang wacht met persen en de buis aan de kant van de revolver te lang wordt verwarmd.  

 

7.6.3 Onderhoud en reparaties 

De elektronica in het bedieningspaneel zal vanwege de eenvoudigheid, niet snel defect gaan.  

De netzekering beschermt de warmtebronnen. Wanneer deze is doorgebrand, kan de gebruiker deze 

vervangen. In de machine gaat een losse stekker, zodat deze gemakkelijk te vervangen is.  

 
Figuur 67:  Bedieningspaneel 
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7.7 Werkblad 
Op het werkblad van de machine zijn alle onderdelen van de 

machine gemonteerd, deze staan vast of bewegen om een as of 

in een baan. De grootte van het werkblad wordt bepaald door de 

grootte van de onderdelen en de afstanden tussen de 

onderdelen.  

Het werkblad mag echter niet te groot zijn. Het is namelijk 

gewenst dat de machine past binnen een blok van 600 x 400 x 

200 mm (lengte x diepte x hoogte) zodat deze op de meeste 

tafels kan staan.  

Een te breed werkoppervlak is niet comfortabel, omdat de 

gebruiker dan zijn hoofd vaak moet draaien. En juist bij het 

frequent uitvoeren van handelingen zijn een comfortabele stand 

van hoofd en ogen zeer belangrijk. Hans Dirken schrijft in zijn 

boek [Hans Dirken, 2001] dat er rekening moet worden 

gehouden met de visueel manipulatieve comfortzone van de 

gebruiker (Figuur 68). Dat is de ruimte die ontstaat uit een 

compromis tussen de comfortabele handpositie en de optimale bliklijn. Het is daarom wenselijk dat de 

onderdelen op de machine binnen die zone past. De visueel manipulatieve comfortzone is 400 mm 

breed.  

Uit de comfortzone volgt ook met welke hand de onderdelen het meest comfortabel bediend worden. 

Zoals uit figuur 68 blijkt, wordt het aanvoeren van de buis met de linkerhand gedaan. De schaar 

bevindt zich in het gebied waar de comfortzone van de linker- en de rechterhand elkaar overlappen en 

kan dus zowel met de linker- als met de rechterhand bediend worden. De revolver en de pers worden 

met de rechterhand bediend.  

Onder het werkblad bevinden zich rubberen voetjes, die het schuiven van de machine tegengaan.  

Omdat het werkblad redelijk dik is, is het gezien de kosten verstandig om deze van hout te maken. 

Hierdoor wordt de machine ook niet te zwaar. Boven op het houten blad wordt een metalen blad 

bevestigd, waarop de posities van de onderdelen nauwkeurig kan worden vastgelegd.   

 

 
Figuur 68:  Visueel manipulatieve 

comfortzone 

 
Figuur 69:   Verschillende aanzichten van de machine 
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7.8 Stofkap 
7.8.1 Beschrijving 

Wanneer de machine niet wordt gebruikt, 

zal deze beschermd moeten worden tegen 

omstandigheden van buitenaf. Denk 

daarbij aan stof en zand, maar ook aan 

grotere objecten of vloeistoffen die men op 

de machine kan laten vallen. Daarom 

wordt de machine aan de bovenzijde 

afgesloten met een stofkap. Deze kap van 

kunststof kan door middel van een aantal 

scharnieren achter op het 

bedieningspaneel naar achteren worden 

gedraaid. De stofkap kan worden 

vergrendeld bij een hoek van ongeveer 

100º.  

Wanneer de kap niet aan de machine vastgemaakt wordt, dan zal de gebruiker deze minder snel op 

de machine zetten en kan deze kwijtraken.  

Aan de voorzijde van de kap bevindt zich een slotje, waarmee de machine kan worden vergrendeld.  

 

Naast het feit dat de stofkap de machine beschermt wanneer het is opgeborgen, fungeert de stofkap 

ook als bescherming tijdens transport en zorgt deze ervoor dat de machine gemakkelijk te stapelen en 

op te bergen is.  

De binnenzijde van de kap biedt de ruimte om een aantal losse onderdelen op te bergen: de pincet, 

de reserveonderdelen en de gebruiksaanwijzing (Figuur 71). Hierdoor heeft de gebruiker deze 

onderdelen altijd bij de hand en raken deze minder snel kwijt. Omdat de stofkap tijdens het gebruik 

omhoog staat en de gebruiker dus tegen de binnenzijde van de stofkap aankijkt, is dit een goede plek 

om belangrijke productinformatie op weer te gegeven. U leest meer over productinformatie in 

paragraaf 8.2.  

 

7.8.2 Bediening 

Wanneer de gebruiker de machine wil gaan gebruiken, moet hij het klemmetje aan de voorzijde 

losmaken en de stofkap naar achteren scharnieren. Hij moet de kap zover scharnieren dat deze 

vergrendelt. 

 

 

 

 
Figuur 70:  Stofkap  

Figuur 71:  De binnenzijde van de stofkap biedt de nodige opbergruimte 
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Feedback op de handelingen van de gebruiker is uitermate belangrijk. In dit hoofdstuk zijn 

verschillende soorten feedback naar voren zijn gekomen. Een overzicht van alle feedback vindt u in 

figuur 72. 

 

 

 

 

 
 

Handeling Status Feedback 

Stekker zit in het stopcontact Schakelaar licht op Machine aanzetten 

Stekker zit niet in het stopcontact of er 

is een defect 

Schakelaar licht niet op 

Aanvoeren buis Uiteinde buis ligt tegen 

persopppervlak aan 

Gebruiker voelt dat buis niet verder kan 

worden geduwd 

Knippen Mes raakt aambeeld Gebruiker voelt dat schaar niet verder 

omlaag geduwd kan worden 

Draaien revolver Punt warmtebron schiet in gat Gebruiker voelt een ‘klik’ 

Machine staat uit 

 

LED-je brandt niet 

 

Temperatuur is nog niet bereikt LED-je knippert 

Controleren temperatuur 

warmtebronnen 

Temperatuur is bereikt LED-je brandt continu 

Persoppervlak voor 

warmtebon in revolver 

draaien 

Temperatuur is bereikt Geluidssignaal uit luidsprekertje 

Persen Pers staat tegen revolver aan,  

trommelvliesbuislengte is bereikt  

Pers kan niet verder worden geduwd 

 

 

Figuur 72:  Overzicht van de feedback op de handelingen van de gebruiker 
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08  Leren gebruiken 
 
De kennismaking van de gebruiker met de machine zet de toon voor zijn gevoel ten opzichte van de 

machine en is daarom een belangrijk moment. Met behulp van instructieve communicatiemiddelen 

worden de vaardigheden overgebracht die nodig zijn om de machine correct te kunnen bedienen. Er 

zijn verschillende communicatiemiddelen te onderscheiden, een aantal van deze middelen worden in 

dit hoofdstuk uitgewerkt. 

8.1 Demonstratie 
Dr. Van Hasselt weet uit ervaring dat de doelgroep het beste leert door imitatie. Daarom wordt in de 

klinieken de bediening van apparatuur meestal geïnstrueerd door middel van demonstraties en 

trainingen. Afhankelijk van de complexiteit van het apparaat, leert de doelgroep redelijk snel.  

Ook de bediening van de machine voor het maken van trommelvliesbuisjes kan worden 

gedemonstreerd. Dit zal moeten worden gedaan door iemand die reeds ervaring heeft met de 

machine. Wanneer zo iemand er niet is, dan zou met de machine een instructievideo kunnen worden 

meegegeven waarop de bediening wordt gedemonstreerd. Het nadeel van een video is dat de 

gebruikers geen vragen kunnen stellen.  

 

8.2 Informatie op de machine 
8.2.1 Productinformatie op de machine 

Omdat de machine niet vaak zal worden gebruikt, zullen veel gebruikers de bediening iedere keer 

(deels) opnieuw moeten leren. Het is gemakkelijk wanneer zij dan de instructies bij de hand hebben. 

Als deze kort genoeg zijn, dan kunnen deze op de machine worden weergegeven. Daarbij is het 

belangrijk dat de informatie goed zichtbaar is en niet wordt afgedekt door de handen van de gebruiker. 

Ook is het belangrijk dat de instructies geen belemmering vormen voor een routinegebruiker. Andere 

eisen die worden gesteld aan de productinformatie op de machine, staan in bijlage 10: Eisen 

productinformatie.  

 

8.2.2 Instructies op de revolver 

Afhankelijk van de positie van de revolver, 

worden vier verschillende instructies gegeven: 

knippen, controleer temperatuur, persen en 

lossen. 

Boven de revolver bevindt zich een plaat met 

dezelfde diameter als de revolver (Figuur 73). 

Wanneer de revolver wordt gedraaid, 

verschijnen de instructies in een raampje dat 

zich links op deze plaat bevindt. Op die manier 

krijgt de gebruiker bij elke positie van de 

revolver te zien welke handeling hij moet 

verrichten.  

Naast de instructie staat een pijl die wijst in de 

richting van de plek waar de handeling moet 

 
Figuur 73:   Instructies op revolver 
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worden uitgevoerd. Bij de instructie “controleer 

temperatuur” wordt geen pijl, maar een uitroepteken 

afgebeeld om de belangrijkheid aan te geven. Er 

worden verschillende achtergrondkleuren gebruikt, 

zodat de gebruiker goed onderscheid kan maken 

tussen de verschillende instructies. De kleuren zijn 

niet te donker, opdat er voldoende contrast is en de 

instructies goed leesbaar zijn. 

In figuur 74 ziet u het instructievel zoals deze op de 

revolver wordt geplakt. 

 

Het voordeel van deze wijze van instrueren is dat de 

gebruiker niet zelf, aan de hand van de positie van 

de revolver, hoeft te bepalen wat hij moet doen. 

Omdat de asjes op de revolver zo klein zijn, is dat 

ook niet gemakkelijk te zien.  

Het nadeel is echter dat de instructies weinig 

informatie geven. Het knippen bestaat bijvoorbeeld 

uit meer handelingen dan alleen het neerhalen van de schaar, ditzelfde geldt voor het persen. Daarom 

wordt op het bedieningspaneel meer informatie gegeven. Hier kan de gebruiker vinden welke concrete 

handelingen horen bij de instructies en hoe hij deze moet uitvoeren. Het instructievel vindt u in bijlage 

11: Instructievel bedieningspaneel. 

 

8.2.3 Instructies op het bedieningspaneel 

 

De gebruiker moet eerst duidelijk worden gemaakt dat de productieronde pas van start kan gaan 

wanneer het eerste mannetje op de revolver zich onder de schaar bevindt. Daarom moet de gebruiker 

de revolver net zolang draaien totdat de instructie “start knippen” op de revolver verschijnt.  

Rechts van deze instructie op het bedieningspaneel bevinden zich achtereenvolgens de instructies 

voor het knippen, controleren van de temperatuur, persen en lossen. Het lezen van de instructies 

vindt, net als het bedienen van de onderdelen, van links naar rechts plaats. De kleuren van de 

verschillende vakken met instructies komen overeen met de kleuren van de instructies op de revolver. 

 

Omdat met woorden de bewegingen van ledematen moeilijk zijn vast te leggen, worden hiervoor 

afbeeldingen gebruikt. De productergonomie [Hans Dirken, 2001] leert ons dat zelfs voor instructies 

van simpele bedieningshandelingen, pictogrammen en afbeeldingen vaak meer verhelderend zijn dan 

teksten. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van pictogrammen en kleuren waarvan niet met 

zekerheid is vast te stellen welke betekenis deze hebben voor de doelgroep. 

 
 

Figuur 75:   Instructies op het bedieningspaneel 

 
Figuur 74:   Instructievel voor op revolver 
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Omdat de betekenis van pijlen als bekend mag worden 

verondersteld, worden deze gebruikt om de beweging aan 

te geven. De afbeeldingen zijn zo eenvoudig mogelijk 

gehouden en bevatten niet meer informatie dan nodig is 

om de instructie te kunnen begrijpen.  

 

8.2.4 Gevaarsinformatie op de stofkap 

Gevaarsinformatie waarschuwt de gebruiker voor zaken 

die onveilig zijn voor de machine, de gebruiker en zijn 

omgeving.  

Allereerst moet de gebruiker worden gewaarschuwd voor de hoge temperaturen van de 

persoppervlakken in de pers en de revolver. Omdat de warmtebronnen in deze onderdelen verborgen 

zitten, kan de gebruiker het gevaar niet gemakkelijk zelf opmerken. Deze informatie is zo belangrijk 

dat deze op de revolver en de pers wordt geplaatst.  

Een ander onderdeel dat gevaarlijk kan zijn is het mesje in de schaar. Hiervoor wordt echter geen 

waarschuwing op het onderdeel zelf weergegeven, omdat dit gevaar wel op te merken is. Deze 

informatie staat net als de overige gevaarsinformatie aan de binnenzijde van de stofkap (Figuur 71). 

Het voordeel hiervan is dat de informatie goed zichtbaar is. 

 

De eisen die aan de gevaarsinformatie worden gesteld, staan in bijlage 10: eisen productinformatie. 

Hieruit volgt dat de informatie zodanig moet worden opgeschreven dat er iets mee wordt 

voorgeschreven in plaats van aanbevolen. Daarnaast kan met een ontkenning beter de nadruk 

worden gelegd op iets wat de gebruiker niet mag doen. Enkele voorbeelden: 

 

- Laat de machine niet aanstaan wanneer u deze niet gebruikt! 

- Trek bij een noodgeval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact! 

- Maak het apparaat niet met water of andere vloeistoffen en schoonmaakmiddelen schoon! 

 

Naast waarschuwingen bevinden zich op de stofkap ook voorschriften voor de inrichting van de 

werkplek. Met behulp van afbeeldingen wordt de gebruiker duidelijk gemaakt hoe de werkplek eruit 

moet zien, zodat hij comfortabel kan werken.  

 

Omdat door de doelgroep verschillende talen wordt gesproken, wordt een stickervel met instructies in 

verschillende talen bij de machine gedaan. De gebruiker kan de instructies zelf op de revolver, de 

pers, het bedieningspaneel en de stofkap plakken.  

 

8.3 Gebruiksaanwijzing 
8.3.1 Duidelijk en inzichtelijk presenteren 

Hoewel een gebruiksaanwijzing minder effectief is dan bijvoorbeeld een demonstratie en vaak 

verloren gaat, is deze wel noodzakelijk. In een gebruiksaanwijzing kan veel productinformatie worden 

gegeven. Het duidelijk en inzichtelijk presenteren van die informatie is echter geen eenvoudige zaak. 

Veel gebruiksaanwijzingen schieten hierin dan ook te kort. Om dit te illustreren is de 

gebruiksaanwijzing van het soldeerstation aan de bijlagen toegevoegd (Bijlage 12: Gebruiksaanwijzing 

Weller soldeerstation). Hoofdzakelijk wordt in deze gebruiksaanwijzing te veel tekst en te weinig 

afbeeldingen gebruikt. Tevens is er geen sprake van ordelijke presentatie. 

 

Kennis inzake het duidelijk en inzichtelijk presenteren van productinformatie is opgedaan met behulp 

van een controlelijst die afkomstig is van de website van Eisenwijzer [Eisenwijzer.nl]. De eisen die 

volgen uit deze lijst staan in bijlage 10: Eisen productinformatie. Daarnaast moeten er een aantal 

eisen worden opgesteld ten aanzien van de productervaring en de aangeleerde karakteristieken van 

 
Figuur 76:   

Afbeelding bij de instructie voor het persen 
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de doelgroep. Gezien het feit dat zij minder ervaring hebben met machines, zullen bepaalde zaken 

uitgebreider moeten worden uitgelegd.  

 

8.3.2 Inhoud gebruiksaanwijzing 

In Bijlage 13: Gebruiksaanwijzing vindt u de conceptgebruiksaanwijzing die is opgesteld voor de 

machine. Hierin vindt u achtereenvolgens: 

- Overzichtstekening van de machine 

- Inleiding, inhoudsopgave 

- Veiligheidsvoorschriften 

- Beschrijving van de machine 

- Instructies voor ingebruikname, bediening en onderhoud 

- Storingswijzer 

 

Op de overzichtstekening worden alle onderdelen en knoppen aangegeven die in de 

gebruiksaanwijzing worden besproken. De gebruiker kan hiermee gemakkelijk opzoeken waar een 

bepaald onderdeel zich op de machine zich bevindt.  

In de inleiding wordt de gebruiker voorgesteld aan een personage die de gebruiker vertelt over de 

inhoud van de gebruiksaanwijzing. Na de inleiding volgen direct de veiligheidsvoorschriften, zodat 

deze niet over het hoofd gezien kunnen worden. In dit veiligheidsvoorschriften wordt de gebruiker 

vooral verteld wat hij vooral niet moet doen. Daarnaast worden hier instructies geven voor een veilige 

werkhouding. Om klachten te voorkomen doet de gebruiker zich er verstandig aan deze instructies op 

te volgen. 

Bij de beschrijving van de machine wordt tot op zekere hoogte beschreven hoe de machine werkt. Dit 

heeft als doel dat de gebruiker inzicht krijgt in de handelingen die hij verricht. Met die kennis kunnen 

de instructies ook beter onthouden worden.  

 

De instructies voor de ingebruikname en de bediening van de 

machine zijn in chronologische volgorde weergegeven. De 

gebruiker kan zo de stappen één voor één langsgaan.  

Links van ieder instructie bevindt zich een afbeelding, waarin 

de instructie duidelijk wordt gevisualiseerd. 

Achter in de gebruiksaanwijzing is een ‘probleemoplosser’ te 

vinden. Hiermee kan de gebruiker snel en gemakkelijk 

opzoeken hoe hij bepaalde problemen kan oplossen.  

 

Bij veel gebruiksaanwijzingen worden verschillende talen 

door elkaar gebruikt, het nadeel hiervan is dat de 

gebruiksaanwijzing erg onoverzichtelijk wordt. Daarom wordt 

voor iedere vertaling een afzonderlijke gebruiksaanwijzing 

gemaakt (Nederlands, Engels, Frans en Spaans). 

 

 
 

Figuur 77:   Bladzijde uit de 
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8.3.3 Inrichting van de werkplek 

Het gebruik van machine is weinig belastend voor de gebruiker, mits hij een goede werkhouding 

aanneemt. De gebruiker moet hier dan ook op worden geattendeerd. Aan de hand van voorschriften in 

de gebruiksaanwijzing kan hij de werkplek instellen.  

 

Op de website van RSI-vereniging Nederland [Rsi-vereniging.nl] is te lezen dat een juist ingestelde 

werkstoel nodig is die de onderrug en de bovenbenen goed ondersteund. Daarnaast moet de 

werktafelhoogte zo zijn dat de gebruiker met ontspannen schouders kan werken. Richtlijn hiervoor is 

dat de armen een hoek maken die groter is dan 90º (Figuur 78). 

De stoel moet goed worden aangeschoven, buik nagenoeg tegen tafel. De onderarmen en eventueel 

de ellebogen kunnen dan comfortabel op de tafel worden gelegd. Dit is belangrijk, omdat de armen 

dan vrij kunnen bewegen en steunen wanneer nodig tijdens het bedienen.  

 

                 
 

Bij het bepalen van de breedte van het werkblad is rekening gehouden met de visueel-manipulatieve 

comfortzone, zodat het hoofd en de handen van de gebruiker geen onprettige posities hoeven aan te 

nemen. Voor het bepalen van de afstand van de machine tot de gebruiker is een soortgelijke 

comfortzone te gebruiken. Deze informatie is afkomstig uit het boek van Hans Dirken [Hans Dirken, 

2001].   

Bij zittend kijken is de optimale bliklijn iets naar beneden gericht (gemiddeld 38º ten opzichte van 

horizontaal, met een standaardafwijking van ruim 6º). De optimale bliklijn raakt het tafelblad op 

ongeveer 1,5 maal de verticale afstand van oog tot tafelblad (Figuur 79). 

Echter, de machine staat in dat geval zo ver van de gebruiker af, dat hij de armen te ver moet reiken 

om de machine te kunnen bedienen. Daarnaast zal de gebruiker voorover buigen en heeft hij 

onvoldoende zicht op de machine. Dit probleem zou kunnen worden opgelost door de machine hoger 

neer te zetten, zodat deze wel dichter bij de gebruiker kan 

staan. Keerzijde hiervan is dat de armen te veel worden 

gebogen en de schouders daardoor te veel belast worden.   

 

Het zal dus niet haalbaar zijn om helemaal aan de optimale 

bliklijnen te voldoen. De machine moet dichterbij de 

gebruiker staan. De consequentie daarvan is dat het hoofd 

iets meer gebogen moet worden. Gezien het feit dat dit werk 

niet dag in dag uit wordt verricht, zal dit weinig extra  

belasting geven aan de gebruiker.  

 

De juiste afstand van de machine tot de gebruiker kan 

worden bepaald aan de hand van de onderarmlengte.  

  

 
Figuur 79:  Optimale blijklijn bij zittend werk 

 
Figuur 78:  Goede werkhouding 

 
 
Figuur 80:  Afstand machine tot gebruiker (x) 
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Behalve door de inrichting van de werkplek wordt de mate van belasting ook bepaald door de duur 

van het werk. De gebruiker wordt in de gebruiksaanwijzing er attent op gemaakt dat hij in ieder geval 

na twee uur werk pauze moet nemen of ander werk moet gaan doen.  

 

8.4 Gebruikscenario 
 

In het gebruiksscenario op de volgende pagina (Figuur 81) zijn alle handelingen weergegeven die de 

gebruiker moet verrichten. Aan de hand van dit scenario kan per handeling worden gekeken wat er 

mis kan gaan. Een overzicht van de incidenten vindt u in bijlage 14: Overzichten van incidenten.  

Aan de hand hiervan is getoetst of de gebruiker voldoende wordt gewaarschuwd en geïnstrueerd.  

 

De belangrijkste conclusies zijn: 

- Voor de meeste incidenten is reeds een oplossing bedacht.  

De oplossingen bestaan veelal uit een instructie of een waarschuwing in de 

gebruiksaanwijzing of op de machine zelf.   

- Onwetendheid van de gebruiker is één van de belangrijkste oorzaken van de incidenten. 

Hier ligt een stukje eigen verantwoording. Veel gebruikers overschatten hun capaciteiten en 

beginnen zonder de gebruiksaanwijzing of de informatie op de machine te lezen. De eerste 

waarschuwing in de gebruiksaanwijzing is daarom: “Lees voor uw eigen veiligheid de 

gebruiksaanwijzing goed door voordat u de machine gaat gebruiken!” 

- Bij relatief weinig incidenten lopen de gebruiker en de machine gevaar. 

 

Kortom, de gebruiker wordt voldoende gewaarschuwd en geïnstrueerd. Echter, er zijn vast en zeker 

meer incidenten te bedenken die pas bij langdurige gebruikservaring boven water zullen komen. Hier 

zal ook dan pas een oplossing voor kunnen worden bedacht. 
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Figuur 81:   Gebruikscenario 

 

 

1. De gebruiker wordt gevraagd trommelvliesbuisjes te maken 

2. De gebruiker pakt de machine 

3. De gebruiker loopt naar de tafel en zet de machine neer 

4. De gebruiker steekt de stekker in het stopcontact 

5. De gebruiker gaat aan de tafel zitten 

6. De gebruiker opent de machine 

7. De gebruiker stelt de werkplek in aan de hand van de voorschriften 

8. De gebruiker zet de machine aan 

9. De gebruiker leest de instructies 

10. De gebruiker werkt met de machine 

11. De gebruiker zet de machine uit 

12. De gebruiker steriliseert de buisjes met een autoclaaf 

13. De gebruiker sluit de machine 

14. De gebruiker haalt de stekker uit het stopcontact 

15. De gebruiker bergt de machine op 

16. De gebruiker overhandigt de trommelvliesbuisjes aan de KNO-arts 
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09  Conceptevaluatie 
 
In dit hoofdstuk wordt het concept naast het programma van eisen gelegd, zodat kan worden bepaald 

of aan alle eisen is voldaan. Alleen de toetsing van de belangrijkste eisen worden in dit hoofdstuk 

beschreven.  

 

9.1 Nauwkeurigheid 
Het slagen van het ontwerp staat of valt met de nauwkeurigheid. Op verschillende manieren is er naar 

gestreefd een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid te realiseren, zodat trommelvliesbuisjes kunnen 

worden gemaakt die er identiek uitzien. 

Omdat er geen functionerend prototype is gemaakt, kan deze eis helaas niet worden getoetst aan de 

hand van metingen. Toch kan beredeneerd worden waarom verwacht mag worden aan deze eis te 

hebben voldaan.  

  

9.1.1 Nauwkeurigheid bij het knippen 

Het knippen van de buis gebeurt met een slagschaar. Omdat de schaar vaststaat op de machine is de 

lengte van het stukje buis dat wordt geknipt vastgelegd, de gebruiker hoeft niet zelf de lengte te 

bepalen. De nauwkeurigheid bij het knippen kan worden gewaarborgd door de schaar geen 

noemenswaardige speling te geven. 

Om te voorkomen dat de buis bij het knippen van het asje wordt getrokken, wordt de buis in het 

aambeeld geklemd en boven een aambeeld afgeknipt. 

De buis wordt recht afgeknipt, omdat het mesje in de schaar altijd loodrecht staat op het asje waarover 

de buis wordt geschoven. Ook kan de buis niet vervormen bij het knippen, door de as in de buis. 

 

De nauwkeurigheid van de buislengte is afhankelijk van het al of niet juist gebruiken van de machine.  

Bijvoorbeeld, wanneer de gebruiker de buis niet ver genoeg over de as schuift, dan wordt een te kort 

stukje buis geknipt en is er te weinig materiaal voor het maken van de flensjes.  

In de gebruiksaanwijzing en de instructie op de machine wordt de gebruiker geïnstrueerd de buis zo 

ver mogelijk over de as te schuiven. De feedback die de gebruiker hierbij krijgt is dat hij voelt dat de 

buis niet verder geduwd kan worden. Tevens heeft hij voldoende zicht op de as om te kunnen bepalen 

of de buis helemaal over de as is geschoven.  

 

9.1.2 Nauwkeurigheid bij het persen 

Belangrijker dan de nauwkeurigheid bij het knippen is de nauwkeurigheid bij het maken van de 

flensjes. Met dit proces worden immers de uiteindelijke afmetingen van het trommelvliesbuisje 

bepaald.  

De nauwkeurigheid van de flensdiameter wordt gerealiseerd door de vorm van het persoppervlak. De 

flensdiameter kan daardoor nooit groter zijn. Wel kan de diameter kleiner zijn. De oorzaak hiervan is 

dat er een te kort stukje buis is afgeknipt of dat de pers niet ver genoeg in de richting van de revolver 

is bewogen. De nauwkeurigheid hangt dus in zekere mate af van het gebruik. 

De nauwkeurigheid van de trommelvliesbuislengte wordt gerealiseerd doordat de afstand tussen het 

mannetje en het vrouwtje exact is vastgelegd. Wanneer de beoogde trommelvliesbuislengte is bereikt, 

loopt de pers tegen de aanslag aan en kan deze niet verder worden geduwd. Te korte 

trommelvliesbuisjes kunnen dus niet ontstaan. Te lange trommelvliesbuisjes wel. De oorzaak hiervan 
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is dat de pers niet ver genoeg in de richting van de revolver is bewogen. De gebruiker wordt daarom 

geïnstrueerd pas te stoppen met persen wanneer de pers niet verder geduwd kan worden.  

Ook de gewenste afrondingen van de openingen in de trommelvliesbuisjes komen tot stand door de 

vorm van het persoppervlak. 

 

Scheve buisjes kunnen niet ontstaan, omdat de persoppervlakken door de pengatverbinding altijd 

recht tegenover elkaar staan.  

De gebruiker moet zelf de perstijd in de gaten houden. Hij wordt geïnstrueerd de pers onmiddellijk los 

te laten wanneer hij deze niet verder kan duwen. Er wordt veronderstelt dat een paar seconden langer 

persen weinig effect zal hebben op de nauwkeurigheid.  

De perstemperatuur is altijd constant. Met sensoren wordt continu de temperatuur van de 

persoppervlakken in de revolver en de pers bewaakt.  

 

Samenvattend, met het ontwerp kunnen zeer nauwkeurige buisjes gemaakt worden, mits de 

instructies correct worden opgevolgd. Mislukkingen ontstaan wanneer de gebruiker de pers niet ver 

genoeg of langdurig tegen de revolver duwt. 

 

Tenslotte is het zeer belangrijk dat de afstanden tussen de onderdelen zeer nauwkeurig worden 

vastgelegd. Hierbij moeten toleranties voor fijnmechanisch werk worden aangehouden.  

 

9.2 Productiesnelheid 
 

Van het ontwerp is een model op ware grootte gemaakt. Hiermee kan een schatting worden gemaakt 

van de productiesnelheid. Echter is het onbekend hoeveel tijd het kost om het persoppervlak in de 

revolver op te warmen. Om toch een schatting van de productiesnelheid te kunnen maken, wordt 

aangenomen dat deze tijd maximaal 5 seconden per buisje is.  

 

Het knippen van 10 buisjes (één ronde) duurt ongeveer 40 seconden. Het controleren van de 

temperatuur duurt, wanneer de warmtebronnen de perstemperatuur hebben bereikt, ongeveer 2 

seconden. Bij de eerste ronde kan dit langer duren, omdat de warmtebronnen dan nog niet helemaal 

opgewarmd kunnen zijn.  

Het persen van 10 buisjes duurt ongeveer 30 seconden, bij een opwarmtijd van 0 seconden. Bij een 

opwarmtijd van 5 seconden duurt het persen 50 seconden langer, oftewel 80 seconden. Het van de 

asjes afhalen van de buisjes tenslotte, kan in 20 seconden worden gedaan.  

Al met al duurt het maken van tien buisjes ongeveer 140 seconden. De productiesnelheid ligt 

daardoor rond de 250 buisjes per uur. Omdat de kans op mislukkingen gering is, is deze 

productiesnelheid zeker haalbaar.   

De eis wat betreft de productiesnelheid is dus ruimschoots behaald.  

 

9.3 Ergonomie 
9.3.1 Aansluiting doelgroep 

De mechanisch aangestuurde machine is beslist niet complex en sluit daarom aan bij de 

productervaring van de doelgroep.  

De functies van de onderdelen op de machine zijn eenduidig en herkenbaar.  

Bij de inrichting van de machine is rekening gehouden met het aangeleerde leesgedrag van de 

doelgroep.  

Aangezien veel aangeleerde karakteristieken, zoals betekenis van kleuren en pictogrammen, kunnen 

variëren tussen de verschillende landen en culturen, is hier niet zoveel mee gedaan.  
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9.3.2 Gebruik en leerbaarheid 

Per buisje moeten de volgende handelingen worden verricht: 

De kunststof buis wordt vanaf de haspel aangevoerd (1), de schaar wordt naar beneden geduwd (2) 

en de revolver wordt gedraaid (3). Nadat de temperatuur is gecontroleerd (4), wordt de pers in de 

richting van de revolver geduwd (5). Het trommelvliesbuisje is klaar, deze kan van het asje worden 

afgehaald (6). 

Het aantal handelingen is minimaal, de gebruiker hoeft niet meer handelingen te verrichten dan nodig.  

De handelingen bestaan uit eenvoudige bewegingen die om weinig ervaring vragen.  

Aan de hand van de instructies op de revolver is de machine gemakkelijk te (leren) gebruiken. 

  

9.4 Fysieke en mentale belasting 
9.4.1 Maatregelen 

Bij de conceptuitwerking is stilgestaan bij de risico’s van fijnmechanisch productiewerk. Er zijn 

verschillende maatregelen getroffen om de bediening van de machine minimaal belastend te laten zijn 

voor de gebruiker.  

Allereerst is ervoor gezorgd dat de bediening bestaat uit weinig repeterende handelingen en 

voldoende afwisseling. Dit is belangrijk, omdat dit een statische werkhouding voorkomt. Verschillende 

bewegingen wisselen elkaar af. Tijdens het knippen en het persen moet de revolver telkens worden 

gedraaid.  

Onderdelen op de machine hoeven niet precies gepositioneerd te worden, de gebruiker hoeft geen 

kleine onderdelen vast te pakken en hoeft niet langdurig te turen. Hierdoor is de belasting bij dit 

concept veel kleiner dan die bij de bestaande technieken. De enige precisiehandeling die de gebruiker 

moet verrichten is het van de asjes afhalen van de buisjes. Hiervoor kon geen gemakkelijke oplossing 

worden bedacht.  

 

Bij de handelingen die de gebruiker moet uitvoeren, nemen de gewrichten geen extreme standen aan.  

De bediening bestaat uit kleine translaties en rotaties waarbij een geringe kracht moet worden 

geleverd.  

Bij een productiesnelheid van 250 buisjes per uur, is de maximale kracht voor het naar beneden 

duwen van de schaar met één arm ongeveer gelijk aan 10 N. De maximale kracht voor de 

binnenwaartse duwbeweging is bij deze frequentie even groot. Deze maximale waarden zijn 

gebaseerd op de normen die staan in Bijlage 7: Normen krachtuitoefening. Of aan deze eisen wordt 

voldaan, is afhankelijk van de keuze van type cq. sterkte veer. 

 

9.4.2 Werkhouding 

Aan de hand van voorschriften in de gebruiksaanwijzing wordt de gebruiker geïnstrueerd zijn werkplek 

in te stellen. Hiermee wordt voorkomen dat de gebruiker een verkeerde werkhouding aanneemt en de 

bediening alsnog belastend wordt.  

 

9.5 Onderhoud 
Met de machine maakt de gebruiker zich afhankelijk van de fabrikant. Echter, de 

serviceafhankelijkheid is geminimaliseerd door het ontwerp zo onderhoudsvrij mogelijk te maken. 

Tevens kan de gebruiker veel onderhoud zelf verrichten. De gebruiker wordt hierover geïnstrueerd in 

de gebruiksaanwijzing. 

De onderdelen zijn gemakkelijk en snel te vervangen. Reserveonderdelen, die het meest slijtgevoelig 

zijn, worden met de machine meegeleverd.  

Omdat veel defecten het gevolg zijn van onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, wordt de gebruiker 

hiervoor gewaarschuwd.  
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Er moet echter nog wel rekening worden gehouden met het feit dat de machine naar de fabrikant 

opgestuurd moet kunnen worden, wanneer die zwaar beschadigd is geraakt.   

 

9.6 Kostenanalyse 
9.6.1 Kosten van de machine 

De kosten van de machine worden bepaald door de ontwerpkosten, kosten van de onderdelen en de 

productiekosten (gereedschapskosten en arbeidskosten). Gezien de beperkte uitwerking van het 

concept, valt hier nog geen goede schatting van te maken.  

 

9.6.2 Kosten van een buisje 

De materiaalkosten (FEP-buis) zijn EUR 0,01.  

Bij een productiesnelheid van 250 buisjes per uur en een uurloon van EUR 4,00 zijn de arbeidskosten 

gelijk aan EUR 0,016.  

Omdat de warmtebronnen een klein vermogen hebben, zijn de gebruikskosten niet noemenswaardig. 

Ook de onvoorziene kosten hebben weinig invloed op de kosten van een buisje, omdat het aantal 

mislukkingen gering is.  

Onderhoud aan het ontwerp is goedkoop, de scalpels kosten vrijwel niets en de meeste 

reserveonderdelen zitten bij de prijs van de machine inbegrepen. De onderhoudskosten worden 

geschat op EUR 20,00 per jaar. Bij een productie van 1000 buisjes per jaar, is dat EUR 0,02. 

De afschrijving van de machine is afhankelijk van de kosten van de machine en de levensduur. Stel 

dat machine het maximale bedrag van EUR 800,00 kost en de levensduur van de machine 5 jaar is, 

dan moet per jaar EUR 160,00 worden afgeschreven. Bij een productie van 1000 buisjes per jaar, is 

dat EUR 0,16 per buisje.  

 

De totale kosten zijn:  

 

Materiaalkosten: EUR 0,01 

Arbeidskosten:  EUR 0,016 

Onderhoudskosten: EUR 0,02 

Gebruikskosten: EUR 0,00 

Afschrijvingskosten: EUR 0,16 

                                                        + 

                    EUR 0,22 

 

Hiermee wordt ruimschoots aan de eis voldaan. Zelfs wanneer de machine bijna drie keer zo duur zou 

zijn dan het maximaal vereiste bedrag, zijn de buisjes goedkoper dan EUR 0,50 (levensduur: 5 jaar,  

productiegrootte: 1000 buisjes per jaar).  
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010 Conclusie/aanbevelingen 
 

10.1 Conclusie 
 

Uit de evaluatie is gebleken dat het concept aan de belangrijkste eisen voldoet. Hiermee is de 

doelstelling van de opdracht behaald. De verwachting is dat het concept verder uitgewerkt kan worden 

tot een functionerende machine waarmee zeer nauwkeurig en in hoog tempo trommelvliesbuisjes 

gemaakt kunnen worden. Een belangrijk verschil ten opzichte van de bestaande technieken is de 

gebruiksvriendelijkheid van het ontwikkelde concept. 

 

 Concept  Soldeerbout  

score x  score  score 

Prijs per buisje (bij 1000 buisjes per jaar) 10 EUR 0,22 6 EUR 0,13 7 

Nauwkeurigheid 10 +/- 2% 9 +/- 4% 7 

Aantal mislukte buisjes 8 2% 8 10% 5 

Aantal handelingen per buisje 7 6 9 15 3 

Aantal precisiehandelingen 6 Weinig 8 Zeer veel 2 

Gemakkelijk te gebruiken 6 Ja 8 Nee 4 

Gemakkelijk te leren 5 Ja 8 Nee 3 

Productiesnelheid (buisjes per uur) 5 250 8 70 3 

Onderhoud/ reparaties 4 Weinig 7 Weinig 8 

Onderdelen gemakkelijk en goedkoop te 

verkrijgen/ vervangen 

4 Ja 7 Nee 3 

 

Gemiddelde score 

   

7,7 

  

4,9 

 
Figuur 82:  Scoretabel van het ontwikkelde concept en de techniek met de soldeerbout 

 

 

10.2 Aanbevelingen 
10.2.1 Productie 

Omdat de Universiteit Twente niet over de faciliteiten beschikt om de machine te produceren, zal het 

concept worden voorgelegd aan de instrumentenmakerij van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij 

beschikken over machines waarmee met kleine toleranties gewerkt kan worden.  

De instrumentenmakerij heeft aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het concept. Vanwege een 

gebrek aan tijd en kennis, is het concept nog niet voldoende uitgewerkt en kan er nog geen prototype 

worden gemaakt. De verdere uitwerking hoop ik samen met de instrumentenmakerij te kunnen doen. 

 

Vooralsnog is dr. Van Hasselt de enige geïnteresseerde in de machine. Hij denkt aan één machine 

voldoende te hebben om al zijn klinieken te kunnen voorzien van buisjes.  

Omdat het probleem omtrent de te dure buisjes bij alle klinieken in de Derde wereld speelt, is het niet 

onwaarschijnlijk dat er meer KNO-artsen interesse zullen hebben in de machine.  

Wanneer grotere aantallen worden gemaakt, zal er gekeken moeten worden hoe de productie zo 

goedkoop mogelijk kan worden ingericht. Aan de hand van de ervaringen van dr. Van Hasselt en zijn 

medische staf kunnen verbeteringen worden aangebracht.  
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10.2.2 Gebruikstest 

Middels een gebruikstest kan worden onderzocht of de machine veilig en succesvol kan worden 

gebruikt door de doelgroep. Bij de gebruikstest kunnen problemen boven water komen die binnen het 

ontwerptraject niet zijn opgemerkt of niet zijn erkend als echte problemen. Aan de hand daarvan kan 

een herontwerp worden gemaakt. 

Vanwege de grote onderlinge variatie, zou de test moeten worden uitgevoerd in alle landen waar de 

doelgroep zich bevindt. Omdat dit te duur is, moet er naar een alternatief worden gezocht.  

De proefpersonen moeten dezelfde kenmerken als de doelgroep (weinig productervaring, andere 

aangeleerde karakteristieken etc.). Dit zouden asielzoekers of gastarbeiders uit verschillende Derde 

wereldlanden kunnen zijn, die in Nederland verblijven.  

 

Er is een model op ware grootte gemaakt. Hoewel dit geen functionerend model is, kunnen hier al een 

aantal zaken mee worden getest:  

- Herkenbaarheid van de machine  

- Duidelijkheid van de instructies 

- Werkhouding  

- Gevoel van de gebruiker ten opzichte van de machine 

- Leerbaarheid 

 

 

 

 

 

10.2.3 Instelbaarheid 

De afmetingen van het trommelvliesbuisjes zijn volgens de wensen van dr. Van Hasselt. Ieder andere 

KNO-arts zal voorkeur geven aan bepaalde afmetingen. Om de machine ook voor hen aantrekkelijk te 

maken, is het een idee de afmetingen van de buisjes instelbaar te maken.  

De instelbaarheid van de afmetingen heeft als consequentie dat de posities van bepaalde onderdelen 

(schaar, aambeeld en pers) moeten kunnen worden gewijzigd. Andere onderdelen (persoppervlakken, 

aambeeld en persoppervlakken in revolver en pers) moeten kunnen worden vervangen.  

 

Daarnaast zou de gebruiker wellicht ook het materiaal willen kunnen kiezen. Men zou bijvoorbeeld ook 

één van de andere geschikte fluorpolymeren of PE willen gebruiken. PE kan echter alleen worden 

gebruikt wanneer de buisjes niet bij hoge temperaturen worden gesteriliseerd, maar bijvoorbeeld door 

chemicaliën. 

Het feit dat de gebruiker een ander materiaal kan kiezen, heeft als consequentie dat de 

perstemperatuur van de machine moet kunnen worden aangepast. Hiervoor kan een regelbare 

warmtebron worden gebruikt, waarmee de gebruiker door middel van een “Up-knop” en een “Down-

knop” de temperatuur nauwkeurig kan regelen. De temperatuur kan worden afgelezen op een display.

 
Figuur 83:  Model van de machine, waarmee de gebruikstest kan worden uitgevoerd  
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Bijlage 1:  Originele opdrachtomschrijving 
 

Ongeveer 10 jaar geleden heeft een Nederlandse KNO specialist een kliniek opgezet in 

Botswana. In die kliniek worden mensen met keel-, neus- en oorproblemen geholpen. 

Tegelijkertijd worden er Afrikaanse artsen opgeleid om kleine KNO-ingrepen te kunnen 

verrichten in 'de bush'.  

Doofheid is één van de veel voorkomende kwalen en bij de primitieve lokale geneeswijze 

stoppen ze van alles in het oor om het 'beter te maken'. Helaas wordt het daar niet echt beter 

van. Eén van de belangrijkste ingrepen is dan ook het plaatsen van de zo gehete 

trommelvliesbuisjes. Ook het maken van deze buisjes wordt de artsen geleerd, omdat de 

buisjes zoals wij die kennen te duur zijn. 

Er wordt gebruik gemaakt van tandenstokers en waxinelichtjes om van een stukje buis een 

buisje te maken met aan beide kanten een flensje. Deze methode is niet echt nauwkeurig, de 

buisjes moeten eigenlijk allemaal de zelfde lengte hebben en de beide flensjes moeten gelijk 

zijn aan elkaar. De temperatuur waarop de flensjes het beste gevormd kunnen worden is 280 

graden.  

De opdracht is een apparaat te ontwikkelen dat het materiaal op de juiste lengte snijdt en aan 

de buisjes gelijktijdig aan twee zijden een flensje kan smelten. Het apparaat moet 

zelfverklarend zijn voor de doelgroep door bijv. gebruik te maken van lokale symbolen. 
Tevens moet het goedkoop zijn en eenvoudig ter plaatse repareerbaar. 

Er is geen werkplek.  
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Bijlage 2:  Vragen aan dr. Van Hasselt 
 
 

1. Wat is uw achtergrond? Ik ben keel-neus- en oorarts.  

2. Werkt u vanuit een organisatie? Zo ja: welke is dit, wat is hier de achtergrond van 

en wat is uw positie binnen deze organisatie? Ik werk sinds 10 jaar voor Christoffel 

Blind Mission in zuidelijk Afrika. CBM is een charitatieve NGO, die zich bezig houdt met 

preventie, behandeling en rehabilitatie van mensen met oog, oor en fysieke 

aandoeningen en handicaps in 1000 projecten over de hele wereld. Het zwaartepunt 

licht op oogproblemem zoals cataract. Ik ben de enige KNO-arts bij CBM. Mijn taak 

bestaat uit het opzetten en adviseren van 'Prevention of Hearing Impairment 

Programmes'  in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Meer specifiek komt het neer op het 

opzetten van klinieken voor oor- en gehoorsproblemen en het trainen van lokale staf in 

medische behandeling en ooroperaties. Samen met een partner van de WHO in 

Geneve maak ik onderwijsmateriaal op 3 verschillende niveaus.  

3. Wat is uw doelstelling? Hoe bent u in Botswana beland? Mijn doelstelling is het 

ontwikkelen van effectieve en betaalbare oorzorg. Plastisch gezegd: iemand voor een 

kwartje in een keer beter maken. Botswana was de eerste plaats waar CBM mij naar 

toestuurde om een kliniek op te zetten als een soort proefproject. De laatste jaren is 

daar Malawi, Zambia, Madagaskar, Cambodja en Haïti bij gekomen. Ik ben dus nu 

overal maar enkele keren per jaar enkele weken.  

4. Hoe kijkt u tegen het probleem aan? Vocht achter de trommelvliezen, wat leidt tot 
gehoorsverlies, is het meest voorkomende oorprobleem. Met het zetten van een 

beluchtingbuisje in het trommelvlies is het gehoor weer normaal. Zetten van buisje is de 

meest gedane operatie ter wereld. Toch kost een enkel buisje in NL en ander landen 

EUR 8,00 per stuk. Dit is te duur voor mensen in arme landen. Sinds jaar en dag maak 

ik ze zelf van polyethyleen buis en een kaarsvlammetje. Ze kosten praktisch niets. Hoe 

ik mijn best ook doe, geen enkel buisje is hetzelfde. Ze zijn ook niet hittebestendig en 

kunnen niet in een stoomautoclaaf (130°C) gesteriliseerd worden.Dit kan wel met FEP 

fluoroplastic. Ik zoek naar een apparaat waarmee buisjes gemaakt kunnen worden met 

constante afmetingen en op een snelle manier.  

5. Is het probleem al eens eerder aan iemand voorgelegd? De Instrumentmakerij van 

Cognition and Information van de Radboud Universiteit ( ik had hier contact mee, 

omdat ik in het verre verleden ook nog afgestudeerd ben in de psychologie) heeft vorig 

jaar een opzetstukje voor een elektronische soldeerbout gemaakt, om de flensjes van 

het buisje te persen. Het resultaat is niet echt goed en het vraag teveel handelingen en 

nog teveel doen op het oog. Ze hebben echter weinig tijd om dit 'tussendoor ' nog 

verder te ontwikkelen.  

6. Met welke urgentie moet het probleem worden opgelost? Zo gauw als praktisch 

mogelijk is. Ik tob al jaren met het probleem.  

7. Wat zijn uw verwachtingen? Ik hoop op één prototype waarmee in korte tijd veel 

buisjes gemaakt kunnen worden, die naar de projecten gestuurd kunnen worden. Het is 

niet niet zo, dat elk project een apparaat nodig heeft. De meeste projecten gebruiken 

maar enkele honderden buisjes per jaar. Dus voorlopig is één apparaat genoeg. 

Hiermee kunnen honderden projecten voorzien worden van goedkope buisjes.  

8. Welke effecten zou het apparaat voor uw praktijk en de bevolking hebben in 

Botswana? Het effect is voornamelijk kostenbesparing en zal het mogelijk maken meer 

te doen met hetzelfde geld. Het gaat dus niet alleen om Botswana maar om de hele 

derde wereld  
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9. Hoe ziet uw praktijk in Botswana er uit? Is er stroomvoorziening? Stroom is er.  

10. Wie zouden het apparaat voor de trommelvliesbuisjes kunnen gaan gebruiken?   

Ik denk aan KNO-artsen, verpleegkundigen, en audiologieassistenten, die 

gehoorapparaten aanpassen en onderhouden en gehoortesten maken 

11. Wat is hun opleidingsniveau? komt er bij hun analfabetisme voor? spreken ze 

allemaal engels of frans? HBO niveau en hoger. Ze speken allen een westerse taal. 

Een handleiding zou in Engels, Spaans en Frans moeten zijn. Er werken geen 

analfabeten in ziekenhuizen en klinieken. 

12. Zijn ze bekend met andere apparaten? Welke apparaten gebruiken ze in de 

klinieken? Ze zullen bekend zijn met operatie-instrumenten en audiologische 
apparatuur 

13. Hoe komt men aan deze apparaten? Meestal gedoneerd 

14. Met welk gemak worden deze apparaten gebruikt? Hangt natuurlijk af van de 

complexiteit. Meestal gaat het wel goed 

15. Wie leert hen de apparaten te gebruiken, worden handleiding of instructies bij de 

hand gehouden? Hoe snel leert men daar de apparaten te gebruiken? 

Ze hebben het redelijk snel door met enige training. Je moet wel je juiste personen 
selecteren, die betrouwbaar en precies zijn. Handleidingen gaan nog wel eens verloren. 

Als de instructies niet te lang zijn, zouden deze op het apparaat aangebracht kunnen 

worden 

16. Waar zou het apparaat voor de trommelvliesbuisjes komen te staan in de 

klinieken? Waarschijnlijk in een multiple purpose ruimte. 

17. Aan welke extreme omstandigheden zou het apparaat kunnen blootstaan? 

Hoge luchtvochtigheid en luchttemperaturen  

18. Wat gebeurt er met apparaten die onderhouden moeten worden of defect gaan? 

Worden ze ter plekke onderhouden/ gerepareerd of worden ze aan de kant gezet? 

Vaak staan ze aan de kant. Technisch onderhoud mankeert meestal. Een stekker 

repareren en een fuse vervangen gaat nog wel. 

19. Beschikt men over gereedschap om reparaties uit te voeren 

(bijvoorbeeld schroevendraaiers)? Schroevendraaiers zijn er wel, maar zoiets als 

een voltmeter wordt al moeilijker 

20. Hoe denkt u dat de gebruikers het beste geïnstrueerd kunnen worden over het 

gebruik van het apparaat? Door een persoonlijke demonstratie  

21. Samenvattend, wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het gebruik van 

apparatuur in Nederland en de ontwikkelingslanden waar u actief bent? 

NL                                    Afrika 

high-tech apparatuur                   low-tech 
hoger opleidingsniveau               lager 

adequate reparatieservice           weinig of geen service, apparaten moeten meestal 

overzees gestuurd worden  

gematigde omstandigheden  hoge luchtvochtigheid en temperaturen  

 

22. Hoeveel buisjes heeft een kliniek per jaar nodig? Varieert van 20 tot 300. Bij deze 

geringe aantallen is het goedkoper om de buisje centraal te maken en gewoon op te 
sturen. 

23. Zijn de onderdelen die bij de techniek met de soldeerbout worden gebruikt in de 

werkplaats van de Radboud Universiteit gemaakt of zijn deze overal te 

verkrijgen?In de werkplaats gemaakt. 

24. Zijn deze onderdelen wel eens defect gegaan? Zo ja, wat heeft u toen gedaan? 

Alles nog heel. 
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25. Worden de technieken met het waxinelichtje en de soldeerbout ook door de 

medische staf in de klinieken gebruikt? Wordt nog steeds gedaan in afwachting van 

een beter methode. 

26. Wat is uw ervaring? konden ze dit gemakkelijk leren? Voor iemand met geduld is 

het aan te leren. De resultaten zijn echter niet zo goed, ook niet in mijn handen. De 

buisjes zijn allemaal verschillend van grootte en gemiddeld de helft is onbruikbaar. 

27. Wat is de leeftijd van de medische staf? (jongste en oudste werknemer) 25 tot 50 

jaar. 

28. Waar hebben zij een beroepsopleiding gevolgd? Het zijn  (KNO)artsen, 

verpleegkundige, audiometrie-assistenten  en laagopgeleid hulppersoneel. 
29. Hoe gaat de doelgroep met apparatuur in de klinieken om? Meestal wel redelijk 

zorgvuldig, na goede instructie. 

30. Leren ze snel? Ze leren wel, maar wat langzamer dan in NL .Gaan ze zorgvuldig met 

de apparaten om? Het moet wel in de gaten gehouden worden. 

31. Wat kost de FEP-buis? Ongeveer EUR 2,15 per meter incl. BTW en administratie en 

vrachtkosten. Dat is wat ik betaalde bij Bester. 

32. Hoeveel mag een buisje, dat met de te ontwerpen machine wordt gemaakt, 

maximaal kosten? Ik denk dat het EUR 0,50  zou moeten zijn en zogauw de machine 

terugverdiend is 0,25 cent. Nu kost een per-stuk-en-steriel-verpakt buisje in Europa 

EUR 8,00 is onbetaalbaar voor onze projecten. 

33. Hoeveel mag de machine maximaal kosten? Ik denk EUR 800,00. 

34. Wat is het uurloon van de werknemers in de klinieken? Gemiddelde werknemer, 

afhankelijk van het land,  EUR 1,00  tot 4,00. 

35. Ik zou graag in contact willen komen met de instrumentenmakerij van de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Kunt u mij vertellen wie ik hiervoor moet 

benaderen? 

Norbert L. Hermesdorf. 
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Bijlage 3:  Trommelvliesbuisjes  
 

Functie van trommelvliesbuisjes  

Werking menselijk gehoororgaan 

Om te kunnen begrijpen waarvoor trommelvliesbuisjes 

worden gebruikt, is het zinvol in het kort de werking 

van het menselijke hoororgaan te bespreken.  

Het oor is globaal onder te verdelen in:  

- De uitwendige gehoorgang  

- Het trommelvlies met daarachter het 

middenoor. Hierin bevinden zich de drie 

gehoorbeentjes. Via de buis van Eustachius 

staat het middenoor in verbinding met de 

neus-keelholte  

- Het slakkenhuis, ook wel binnenoor genoemd  

 

De geluidstrillingen komen via de gehoorgang op het trommelvlies. Het trommelvlies en de 

gehoorbeentjes versterken de trillingen en geleiden deze naar het slakkenhuis. In het 

slakkenhuis bevinden zich de zintuig(zenuw)cellen, die de trillingen omzetten in 

zenuwprikkels. Deze zenuwprikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, 

alwaar zij in "horen" vertaald worden. 

Het middenoor is onder normale omstandigheden gevuld met lucht, die dezelfde druk en 

samenstelling heeft als de buitenlucht. De buis van Eustachius heeft als functie deze druk te 

handhaven [Kno.nl]. 

 

Ziektebeeld 

Indien de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat onderdruk in het middenoor, 

waardoor het trommelvlies naar binnen wordt getrokken (Figuur 2). Door de onderdruk kan 

het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht afscheiden waardoor het middenoor 
gevuld raakt met vocht in plaats van met lucht. Dit wordt OME (Otitis Media met Effusie) 

genoemd, maar ook wel 'lijmoor' of 'glue ear', vanwege de stroperige samenstelling van het 

vocht. Hierdoor kunnen klachten ontstaan van een vol, drukkend gevoel in het oor en soms 

van een ontsteking. Tevens treedt gehoorverlies op, omdat de geluidstrillingen door de 

aanwezige vloeistof gedempt worden.  

 

Er bestaan verschillende oorzaken voor het disfunctioneren van de buis van Eustachius. Bij 
kinderen tussen de 2 en 6 jaar komt deze aandoening veelvuldig voor [Kno.nl].  

 

Figuur 2: 

Normaal functioneren en disfunctioneren van de 

buis van Eustachius.  

Een vernauwde buis van Eustachius veroorzaakt 

een negatieve oordruk (rechts), wat leidt tot een 

retractie van het trommelvlies, gevolgd door een 

opeenhoping van vocht en gehoorverslechtering.  

[Hasselt, 1999] 

 
 

Figuur 1:  Bouw van het oor  [Kno.nl] 
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Behandeling 

Vaak treedt binnen enkele weken tot maanden spontaan genezing 

op zonder blijvende schade. Indien de afwijking echter langer blijft 

bestaan of veelvuldig aanleiding geeft tot oorontstekingen, 

hinderlijk gehoorverlies en/of langdurige klachten van afwijkend 

gedrag, kan een tijdelijke beluchting van het middenoor via een 

trommelvliesbuisje zinvol zijn.  

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is, met name bij kinderen, 

één van de meest voorkomende chirurgische ingrepen in 

Nederland [Kno.nl].  

Een trommelvliesbuisje heeft als doel een open verbinding te 

bewerkstelligen tussen het middenoor en de uitwendige 

gehoorgang, zodat lucht via het buisje het middenoor kan bereiken 

en het luchtdrukverschil wordt opheheven. Met slechts het maken 

van sneetje in het trommelvlies lukt dit niet, omdat een sneetje zich 

namelijk binnen 48 uur weer sluit. Daarna zal zich opnieuw vocht 

of slijm achter het trommelvlies ophopen [Pedisurg.com]. 

 

Hoe wordt een trommelvliesbuisje geplaatst?  

Onder algehele verdoving (jonge kinderen) of plaatselijke verdoving (volwassenen) wordt een 

kleine snede (3mm) gemaakt in het trommelvlies, ook wel myringotomy genoemd. Dit 

geschiedt met behulp van microchirurgische technieken. De ingreep is kortdurend en vindt in 

het algemeen poliklinisch of in dagbehandeling plaats.  

Nadat zonodig het vocht uit het middenoor is gezogen, wordt het buisje met een verlostang in 

het sneetje van het trommelvlies geplaatst. Direct na de behandeling zijn de meeste klachten 

verdwenen [Kno.nl]. 

 

Hoe lang moet een trommelvliesbuisje blijven zitten? 

Een trommelvliesbuisje blijft enkele maanden tot soms wel enige jaren in het trommelvlies 

zitten, afhankelijk van het type buisje. Het buisje wordt na die periode in 90% van de gevallen 
spontaan door het trommelvlies naar de gehoorgang toe uitgestoten. Daarna zal het gaatje in 

het trommelvlies zich vrijwel altijd vanzelf weer sluiten. Indien het buisje niet spontaan wordt 

uitgestoten of indien het buisje infecties veroorzaakt, zal het buisje door de KNO-arts moeten 

worden verwijderd [Pedisurg.com].  

Bij een groot deel van de kinderen is het plaatsen van een trommelvliesbuisje slechts 

éénmaal nodig. Echters, soms moet de procedure meermalen herhaald worden, omdat de 

functie van de buis van Eustachius nog niet hersteld is. Over het algemeen blijkt dat de 
functie van de buis van Eustachius na het zevende levensjaar verbetert, zodat het opnieuw 

plaatsen van buisjes dan niet meer nodig is [Kno.nl].  

 
 

Figuur 3:  

A. Uitwendige gehoorgang 

B. Trommelvliesbuisje 

C. Middenoor 

D. Gehoorbeentjes 

E. Buis van Eustachius  

[Kno.nl] 
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Verschillende trommelvliesbuisjes 
Nederlands Engels 

- Trommelvliesbuis(je) 

- Oorbuis(je) 

- Tyleenbuis(je)  

- PE Buis(je) (Polyethyleen buis) 

- Boordenknoop(je) 

- Beluchtingsbuisje 

- (Aural/ ear) ventilation tube 

- Ear tube 

- PE Tube (Pressure Equalizing tube) 

- Polyethylene tube 

- Grommet 

- Tympanostomy tubes 

- Myringotomy Tubes 

- Middle ear ventilations tube 

- Medical ventilation tube 
 

Figuur 4:  Alternatieve benamingen voor het trommelvliesbuisje 

 

Verschillende typen 

Er bestaan meer dan vijftig verschillende typen trommelbuisjes, variërend in vorm, materiaal 

en afmetingen. Dit heeft te maken met de tijd waarin het buisje in het trommelvlies moet 

blijven zitten. Over het algemeen blijven grotere buisjes langer zitten dan kleinere buisjes 

[Pedisurg.com]. Korte trommelvliesbuisjes met een grotere binnendiameter raken minder snel 

verstopt, maar laten daarentegen gemakkelijk water passeren. Lange buisjes met een 

kleinere binnendiameter raken sneller verstopt, maar laten water niet gemakkelijk passeren.  

 

Korte termijn buisjes zijn de shephard drains en de collar buttons, zij hebben een 

ventilatieduur van vier tot negen maanden. Deze buisjes zijn gemakkelijk te insereren, 

hebben een lage kans op verstopping, en een lage kans op permanente perforatie.  

Lange termijn buisjes zijn kenmerkend T-vormig en hebben tegenovergestelde 

eigenschappen: de gemiddelde ventilatie duur is langer dan 24 maanden. Eigenschappen 
van beide groepen buisjes zijn gecombineerd tot een derde groep buisjes met intermediaire 

eigenschappen [Bcm.edu]. 

Vorm 

Over het algemeen hebben trommelvliesbuisjes één of twee flensjes, dat zijn overstekende 
randjes aan het uiteinde van het buisje. Het ene flensje steekt in het middenoor terwijl het 

andere flensje zich in de gehoorgang bevindt. Zo blijft het buisje op zijn plek zitten in het 

trommelvlies.  

 

Korte termijn (4 tot 9 maanden)  
- Shepards Drains 
- Collar/ Sheehy Buttons 

Intermediair termijn (12 tot 18 maanden) 
- Reuter Robbins 
- Burns Titanium Grommet 
- Exmoor Gold Vent Tubes  
- Shah Ventilation Tubes  
- Reddy Grommet 
- Addenbrooke's/OWA (User Friendly) Tubes 

Lange Termijn (langer dan 24 maanden) 
- Bel-Air Ventilation Tube  
- Shah Permavent 
- Cylindrical Ventilation Tubes  
- Exmoor T-Tubes 
- Donaldson Grommet 

 
Figuur 5:  Verschillende typen trommelvliesbuisjes 

[Exmoorplastics.co.uk] 

 
Figuur 6:  Verschillende vormen buisjes  

[Anthonyproducts.com1] 
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Het boordenknoopje 

 

Een veelgebruikte en goedkoop type trommelvliesbuisje is het 

boordenknoopje (collar/ sheehy button). Dit korte termijn buisje 

blijft gemiddeld zeven tot negen maanden in het trommelvlies 

zitten. Het is een symmetrisch buisje, het buisje lijkt daardoor op 

een boordenkoopje [Exmoorplastics.co.uk]. 

Het insereren en verwijderen van dit type buisje is moeilijker dan 

het insereren en verwijderen van een buisje met één flens. Om 

de flens gemakkelijker door het trommelvlies te duwen, kan de 

KNO-arts het sneetje groter maken. Echter, daardoor zou het buisje niet meer goed vastgezet 

kunnen worden. Een betere oplossing is gebruik te maken van een elastisch materiaal dat 

zich gemakkelijker door een nauwe ruimte laat duwen. Maar ook deze oplossing kent een 

nadeel: door de hoge elasticiteit van het materiaal zou het buisje dusdanig kunnen 

vervormen, dat de opening verloren gaat.   

Materiaalgebruik 

Er worden veel verschillende materialen gebruikt voor trommelvliesbuisjes, metalen en 

kunststoffen. Metaalsamenstellingen zoals roestvrij staal, titanium en goud worden al lang 

beschouwd als goede samenstellingen voor trommelvliesbuisjes. Studies naar deze metalen 

hebben nog geen significant voor- of nadeel van metalen t.o.v. kunststoffen kunnen aantonen 

[Bcm.edu; Mediprof.nl; Anthonyproducts.com 2].  

 

Metalen 

- Titanium  

Titanium is een sterk, licht en corrosiebestendige. Het materiaal gedraagt zich in het 

menselijk lichaam inert: de titaniumdeeltjes die afslijten van een eventueel implantaat 

reageren niet met weefsels in het lichaam. 

- Roestvrij staal 

Roestvrij staal is een biocompatibel metaal met een hoge treksterkte en is daarmee 

uiterst duurzaam. 

- Verguld zilver 

Goud en zilver zijn twee kostbare metalen die bekend staan om het vertragen van 
bacteriële groei. Verguld zilveren trommelvliesbuisjes worden al jaren in centraal 

Europa gebruikt.  

 

Kunststoffen 

- Polyethyleen  

Kenmerken van polyethyleen (of korter: polyetheen, PE) zijn een bewezen 

biocompatibiliteit en een glad oppervlak. Dat laatste vermindert de kans op 

verstopping. 

- Fluoroplastic/ Teflon  

Steeds vaker worden trommelvliesbuisjes gemaakt van Fluorplastics. Deze 

materialen worden hooggewaardeerd door oorartsen, vanwege hun gladde textuur.   

Een belangrijk fluorplastic is Teflon, de merknaam van poly-tetra-fluoro-ethyleen of 

PTFE. Teflon heeft het laagste wrijvingscoëfficiënt van alle kunststoffen en is 

daarnaast bijzonder weinig reactief. 

- Silicone  

Het elastomeer silicone rubber is, dankzij zijn gladheid en elasticiteit, geschikt voor 

fabricage van medische middelen.  

 
Figuur 7:  Boordenknoopje 

[Exmoorplastics.co.uk] 
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Productie van trommelvliesbuisjes 
In Nederland worden, voorzover bekend, geen trommelvliesbuisjes geproduceerd. De buisjes 

worden daarom geïmporteerd worden uit landen als de Verenigde Staten, Engeland of 

Zweden.  

Spuitgieten 

Otomed is een fabrikant uit Amerika. Zij maken de boordenknoopjes van Teflon (PTFE) en 

polyethyleen (PE) door spuitgieten. Dit doen zij al bijna dertig jaar zo. Spuitgieten is een 

volledig gemechaniseerd proces waarbij onder hoge druk granulaat in een mal wordt 

gebracht. Omdat deze mal een stevige kostprijs heeft, zal deze fabricagemethode pas 

interessant worden voor grotere aantallen (>10.000 stuks). De producten zijn met deze 

techniek maximaal gelijkvormig en secuur [Kals et al., 1996]. 

Draaibank 

Het Engelse Exmoor Plastics maakt Teflon (PTFE) boordenknoopjes met een draaimachine. 

Een draaimachine of een draaibank is een werktuigmachine voor het bewerken van ronde 

werkstukken. Draaimachines maken verspanende bewerkingen, dit geeft beperkingen ten 

aanzien van vormgevingsvrijheid en kosten. Verspanen is een weinig efficiënte techniek. Het 
is daardoor bij relatief kostbare materialen zoals PTFE commercieel minder interessant, 

vooral als het gaat om grotere series en/of complexere vormen [Kals et al., 1996]. 

Sterilisatie 

Omdat trommelvliesbuisjes implantaten zijn, moeten deze vrij zijn van levende micro-
organismen die infecties in het menselijk lichaam kunnen veroorzaken. Dit gebeurt met 

sterilisaties, dat is het opzettelijk doden van bacteriën, virussen, ziektekiemen en sporen. 

Medische instrumenten kunnen met verschillende methoden steriel worden gemaakt. 

 

Een hetelucht sterilisator is een sterilisator die door middel van warme droge lucht gereinigde 

instrumenten steriel maakt, het is in feite een soort oven. Nadelen van een hetelucht 

sterilisator zijn de lange sterilisatietijd en het alleen kunnen steriliseren van  metalen 

instrumenten en glas gesteriliseerd [Dwp.fcroc.nl]. 

De autoclaaf of snelkookpan is een pan die na verwijdering van alle lucht luchtdicht 

wordt afgesloten. Vervolgens veroorzaakt de aanwezige stoom een overdruk. Hierdoor stijgt 

het kookpunt van water en kunnen temperaturen boven de 100 ºC worden bereikt. Het gevolg 

daarvan is dat ook de sporen (prionen) afsterven.  

Sterilisatie met stoom duurt in tegenstelling tot de hetelucht sterilisator kort: slechts 3 à 5 

minuten bij 134°C en 2 atmosfeer druk (of 15 minuten bij 121°). Een ander voordel van de 

autoclaaf is dat er naast metalen instrumenten en glazen voorwerpen, ook bepaalde 

kunststoffen en doeken mee gesteriliseerd kunnen worden. Autoclaven worden dan ook 

steeds vaker gebruikt dan hetelucht sterilisators [Dwp.fcroc.nl;  Wikipedia.org/Autoclaaf]. 

De chemiclaaf maakt gebruik van onverzadigde chemische dampen om tot steriliteit 

te komen. De damp is een mengsel van formaldehyde, aceton en alcoholen. Een belangrijk 

voordeel van de chemiclaaf is het minder optreden van corrosie, omdat de oplossing die 

gebruikt wordt een vochtigheidsgraad bezit die duidelijk lager ligt dan het kritische niveau van 
15%. Nadelen zijn de kostprijs voor de aanschaf en het verbruik van producten, en het 

vrijkomen van toxische dampen [Zeelandnet.nl]. 

Ook door onderdompelen in chemicaliën kan men steriliseren. Deze techniek wordt 

ook chemosterilisatie genoemd. Het ontsmettingsmiddel glutaaraldehyde 2% komt hiervoor in 

aanmerking. Het gebruik ervan is omslachtig en tijdrovend. Men moet rekenen op een 

inwerkingtijd van 3 uur om steriliteit te bekomen [Zeelandnet.nl]. 
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Bijlage 4:  E-mails 

Productiewijze trommelvliesbuisjes 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Since I have been working, as a student in the Netherlands, on a project about the production 
of ear ventilation tubes, I am very interested in your Company. Would you be so kind to send 
me information about the way the ear ventilation tubes (mainly the sheehy collar button vent. 
tubes) are manufactured in your factory. 
Thanking you in advance. 
 
Yours sincerely, 
Gerwin Jansen 

Antwoord Otomed (USA) 

Dear Gerwin, 
Our ventilation tubes are made by injection molding out of Teflon or polyethylene to our 
specifications.  They have been consistently manufactured the same for almost 30 years.  
Good luck in your project and thank you for your interest in our products. 
 
Sincerely, 
Laura Murphy 
Customer Service Representative 
 
Antwoord Exmoor Plastics (UK) 
Dear Mr. Jansen, 
These are machined by lathe out of p.t.f.e. 
 
Yours sincerely 
Brian East 
Exmoor Plastics Ltd 

Levensduur soldeerstation 
 
Geachte meneer Saraber, 
  
Vriendelijk bedankt voor de handleiding van de WSD81. Ik zou graag nog één ding van u 
willen weten en dat is de levensduur van het soldeerstation. Hoeveel jaar is het station zonder 
problemen te gebruiken? 
  
Met vriendelijke groet, 
Gerwin Jansen  

Antwoord Romex 

Geachte heer Jansen, 
 
De levensduur is afhankelijk van de gebruiker , bij normaal gebruik kan hij tientallen jaren 
mee. 
Jean-Paul Saraber (Romex B.V.) 
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Bijlage 5:  Afmetingen trommelvliesbuisje 
 

 

Om de afmetingen van het trommelvliesbuisje te bepalen is het gemiddelde genomen van 

een aantal “gelukte” buisjes gemeten. Deze buisjes zijn gemaakt met de techniek met de 

soldeerbout.  

De metingen zijn verricht met een schuifmaat met een meetonnauwkeurigheid van +/- 0,05 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meting      

  1 2 3 4 5 Gemiddelde 

A Binnendiamter (ligt vast) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 mm 

B Flensdiameter 2,70 2,60 2,70 2,75 2,70 2,70 mm 

C Afstand tussen flens 1,40 1,35 (1,80) 1,40 1,45 1,40 mm 

D Trommelvliesbuislengte 2,20 2,10 2,25 2,15 2,15 2,15 mm 

E Buitendiameter (ligt vast) 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 mm 
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Bijlage 6:  Programma van eisen en wensen 

Algemeen 

1 Met het ontwerp kunnen buisjes worden gemaakt die minder dan EUR 0,50 kosten  Eis 
2 Het ontwerp kost maximaal EUR 800,00  Eis 
3 Het ontwerp heeft een maximaal gewicht van 25 kg  Wens 
4 Het ontwerp past binnen een blok van 600 x 400 x 200 mm (breedte x diepte x hoogte)  Wens 
5 Het ontwerp is te gebruiken bij 110, 220 en 230 Volt  Eis 
6 Het vermogen van het ontwerp is kleiner dan 1 kW  Eis 
7 Het ontwerp is te gebruiken bij temperaturen tussen -15°C en 45°C  Eis 
8 Het ontwerp is te gebruiken bij een relatieve luchtvochtigheid lager dan 90%  Eis 

Trommelvliesbuisjes 

1 De trommelvliesbuisjes hebben aan beide uiteinden een flensje  Eis 
2 De buisjes hebben bij de openingen een afronding met een diameter van 0,20 mm  Wens 
3 De afmetingen van de buisjes zijn: 

A = 1,00 mm; B = 2,70 mm; C = 1,40 mm; D = 2,15 mm  

 

 Eis 

Materiaal trommelvliesbuisje 

1 Het materiaal is niet duurder dan EUR 2,15 per meter  Eis 
2 Het materiaal is gemakkelijk en goedkoop te verwerken  Eis 
3 Het materiaal is te verkrijgen in de vorm van een buis met binnen- en buitendiameter van 

resp. 1,00 mm en 1,65 mm. 
 Eis 

4 Het materiaal heeft een maximale werktemperatuur hoger dan 135°C  Eis 
5 Het materiaal is biocompatibel  Eis 
6 Het materiaal beschikt over goede glijeigenschappen  Eis 

Prestaties 

1 De nauwkeurigheid voor de afmetingen B, C en D is gelijk aan +/- 0,05 mm  Eis 
2 De productiesnelheid is minimaal 100 buisjes per uur  Eis 

Ergonomie 

1 Ontwerp is te gebruiken door P5 tot en met P95 van de totale gemengde populatie  Eis 
2 Ontwerp is te gebruiken door links- en rechtshandige gebruikers  Eis 
3 Ontwerp is minder gecompliceerd/ hightech dan producten in Westerse ziekenhuizen  Eis 
4 Het gebruik sluit aan bij de aangeleerde karakteristieken van de doelgroep  Eis 
5 Nadat het gebruik is geïnstrueerd, kan de gebruiker het ontwerp zelfstandig gebruiken.  Eis 
    
6 Het ontwerp is voorspelbaar, het doet geen onverwachte dingen  Eis 
7 De gebruiker kan zich niet aan het ontwerp branden  Eis 
8 Uit het ontwerp komen geen toxische stoffen vrij  Eis 
9 De kans op brandgevaar, explosies en schokken zijn zeer klein  Eis 
10 Het ontwerp veroorzaakt geen geluidsniveau hoger dan 80 dB(A)  Eis 
11 Hoeken, punten en randen van het ontwerp zijn afgerond  Eis 
12 De gebruiker kan niet gemakkelijk afwijken van het eigenlijke gebruik en wordt voldoende 

gewaarschuwd voor oneigenlijk gebruik  
 Eis 

13 Bij het ontwerp wordt voldoende productinformatie meegegeven  Eis 
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Fysieke en mentale belasting 

1 De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de risico’s van het werk en wordt getraind in een 
juiste werkwijze 

 Wens 

2 Het ontwerp vraagt niet van de gebruiker langdurig in een statische houding te werken  Eis 
3 Het werk bestaat uit meer afwisselende handelingen dan bij de bestaande technieken  Eis 
4 De gebruiker kan zittend werken  Eis 
5 De gebruiker neemt een goede werkhouding aan, deze zit zo veel mogelijk rechtop en de 

onderarm of elleboog wordt goed ondersteund 
 Wens 

6 De gebruiker reikt met de hand niet vaker dan 1 keer per 5 minuten verder dan 30 cm 
naar voren, gemeten vanaf het middelpunt van de schouder 

 Eis 

7 De gewrichten bevinden zich in een neutrale stand   Eis 
8 De onderarm mag niet vaker dan 1 keer per 5 minuten worden gedraaid   Eis 
9 De bovenarm wordt niet vaker dan 1 keer per 5 minuten meer dan 60 graden geheven in 

voor- of zijwaartse richting 
 Eis 

10 Het bovenlichaam en het hoofd worden niet vaker dan 1 keer per 5 minuten of meer dan 
8 seconden achter elkaar meer dan 20 graden voor- of achterover gebogen 

 Eis 

11 De gebruiker verricht geen grotere krachten dan volgens de normen die zijn gesteld, de 
normen zijn te vinden in bijlage 7: Normen krachtuitoefening 

 Eis 

12 De gebruiker heeft de mogelijkheid werktempo, werkvolgorde en werkmethode deels zelf 
te kiezen 

 Eis 

13 De vingers nemen niet vaker dan 1 keer per minuut ongunstige houdingen aan  Eis 
14 De gebruiker hoeft producten niet precies te positioneren en hoeft geen kleine details te 

zien 
 Eis 

15 Het werk is ten alle tijde goed zichtbaar  Eis 
16 Een sterke aanspraak op het korte termijn geheugen van de gebruiker wordt vermeden  Wens 

Onderhoud, reparaties en transport 

1 Het ontwerp vraagt om weinig onderhoud  Eis 
2 Het ontwerp is beschermd tegen roest en stof  Eis 
3 Onderhoud is eenvoudig  Eis 
4 De reparaties kunnen zoveel mogelijk door de doelgroep worden verricht  Eis 
5 De reparaties zijn uit te voeren met de instrumenten die de doelgroep voorhanden heeft 

in de klinieken 
 Eis 

6 De onderdelen zijn gemakkelijk te vervangen  Eis 
7 De onderdelen zijn gemakkelijk, snel en goedkoop te verkrijgen  Eis 
8 Het ontwerp heeft, bij normaal gebruik en een productiegrootte van 1000 buisjes per jaar, 

een minimale levensduur van 5 jaar 
 Eis 

9 Het ontwerp is beschermd tegen oncomfortabel transport  Wens 
10 Het ontwerp kan door één persoon opgetild en verplaatst worden  Wens 
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Bijlage 7:  Normen krachtuitoefening 
 

Overzicht maximale uit te oefenen kracht afhankelijk van soort krachtuitoefening en 
frequentie. Deze krachten zijn voor 80% van de vrouwen en voor 95% van de mannen 
acceptabel. De waarden volgen uit de norm NX 35 106, welke gebaseerd is op jarenlang 
praktijkonderzoek bij Usines Renault. 
De letters in de meest rechtse kolom corresponderen met de letters bij de verticale as van de 
grafiek.  

 

 

 

 

 

 

 

Vermenigvuldigingsfactoren  
bij de norm NX 35 106: 

x % ♀ % ♂ 
0,6 95 ≈ 100 
1,0 80 95 
1,4 50 85 
1,7 30 80 
2,3 5 50 
3,0 - 20 
4,0 - 5 
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Bijlage 8:  Fluorpolymeren 
PTFE  

Teflon® PTFE staat bekend om zijn extreem lage wrijvingscoëfficiënt, maar wordt daarnaast 

ook gekenmerkt door een uitstekende chemische resistentie en elektrische weerstand. PTFE 

kan worden toegepast tot temperaturen van 260°C. De ontdekking van PTFE was een 

reusachtige sprong vooruit in de materiaalwetenschap. Het kent echter één nadeel en dat is 

dat PTFE zich niet voor alle toepassingen even gemakkelijk laat verwerken [Zeusinc.com]. 

 

Smelttemperatuur: 315 – 339 °C 

Maximale 

werktemperatuur: 

250 – 271 °C 

Biocompatibiliteit: goed 

Prijs 11,50 – 20,70 EUR/kg 

 

[CES Selector] 

 

FEP 

De jacht naar een beter te verwerken materiaal, leidde tot de ontdekking van Teflon® FEP, 

dat een thermisch stabieler fluorpolymeer is en beschikt over een lager maximum 

werktemperatuur. Daarnaast is FEP transparanter dan PTFE [Zeusinc.com]. 

FEP wordt toegepast vanwege de goede tot uitmuntende antikleef en glijeigenschappen in 

combinatie met een betere slijtvastheid in vergelijking met PTFE. De maximale 

bedrijfstemperatuur bedraagt 205 °C [Kersten.BV.nl]. 

 

Smelttemperatuur: 264 – 286 °C 

Maximale werktemperatuur: 196 – 215 °C 

Biocompatibiliteit: goed 

Prijs 23,00 – 34,49 EUR/kg 

 

[CES Selector] 

PFA  

Teflon® PFA is het resultaat van de optelsom van de beste eigenschappen van PTFE en 

FEP. Het wordt gekenmerkt door zijn gladheid, helderheid, flexibiliteit, smeltverwerkbaarheid 

en een hoog maximum werktemperatuur. PFA wordt hoofdzakelijk gebruikt waar grote 

temperatuursverschillen optreden en men de minste krimp wil hebben [Bester.nl;  

Zeusinc.com]. 

Het belangrijkste verschil van PFA ten opzichte van FEP coating is de maximale 

gebruikstemperatuur van 260 °C [Kersten.BV.nl]. 

 

Smelttemperatuur: 300 – 310 °C 

Maximale werktemperatuur: 250 – 271 °C 

Biocompatibiliteit: goed 

Prijs 42,54 – 55,19 EUR/kg 

 

[CES Selector] 
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ETFE  

Teflon® ETFE heeft de beste mechanische eigenschappen, het is stijver en heeft een hogere 

treksterkte en kruipweerstand [Kersten.BV.nl]. 

 

Smelttemperatuur: 259 – 281 °C 

Maximale werktemperatuur: 142 – 158 °C 

Biocompatibiliteit: goed 

Prijs 28,28 – 36,79 EUR/kg 

 

[CES Selector] 

 

PVDF 

PVDF is voornamelijk ontwikkeld voor toepassingen die uitstekende chemische weerstand, 

hoge zuiverheid en superieure mechanische eigenschappen vereisen [Zeusinc.com]. 

 

Smelttemperatuur: 168 – 170 °C 

Maximale werktemperatuur: 157 – 175 °C 

Biocompatibiliteit: goed 

Prijs 14,95 – 18,40 EUR/kg 

 

[CES Selector] 

 

PCTFE 

Smelttemperatuur: 206 – 226 °C 

Maximale werktemperatuur: 181 – 199 °C 

Biocompatibiliteit: onbekend 

Prijs 25,37 – 29,85 EUR/kg 

 

[CES Selector] 

 

ECTFE 

Smelttemperatuur: 220 – 245 °C 

Maximale werktemperatuur: 122 – 138 °C 

Biocompatibiliteit: onbekend 

Prijs 32,19 – 36,79 EUR/kg 

 

[CES Selector] 
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Bijlage 9:  Geleiders en isolators 
 

Eisen: 

- Zeer goede thermische geleiding (geleiders); zeer slechte thermische geleiding (isolators) 

- Hoge bedrijfstemperatuur (> 300 ºC) 

- Niet te grote uitzettingscoëfficiënt 

- Goede glijeigenschappen 

- Corrosiebestendig 

- Sterk 

- Goed te verwerken 

- Bestand tegen slijtage 

- Goedkoop 

 

Geleiders    

Materiaal Thermische 

geleidbaarheid(W/ m.K) 

Thermische uitzetting  

(µstrain/K) of 

(µstrain/ºC) 

Maximale 

bedrijfstemperatuur 

(ºC) 

Aluminium 76-235 21-24 127-207 

Koper legeringen 160-390 16,9-18 76,85-346,9 

Nikkel legeringen 67-91 12-13,5 327-1117 

Wolfraam legeringen 100-142 4-5,6 1350-1400 

Silicon carbide 

(carborundum) 

115-200 4-5,1 1327-1777 

Beryllium  190-216 10-12 530-830 

Iridium 140-148 6,5-7 550-730 

Koper + Beryllium  

legeringen 

85-210 16.5-18.5 57-200 

Isolators    

Materiaal Thermische 

geleidbaarheid(W/ m.K) 

Thermische uitzetting  

(µstrain/K) of 

(µstrain/ºC) 

Maximale 

bedrijfstemperatuur 

(ºC) 

Gietijzer 29-44 10-12,5  350-450 

Low carbon steel 49-54 11,5-13  340-357 

Roestvrijstaal 11-19 13-20  740-1150 

Titanium 5-12 7,9-11  297-697 

PTFE 0,242-0,261 126-216  250-271 

Glass ceramic 1,33-2,51 1-5  527-1170 

Silica glass 1,4-1,5 0,55-0,75  897-1397 

Beton 0,8-2,4 6-13  498-510 

Cast Nikkel chronium 

legeringen 

8-17 9-16 797-1150 

Cast Nickel Molybdenum 

legeringen 

9-14 9-13.5 647-887 

High alloy steel 

(hooggelegerd staal) 

10-40 10-12.7 561-594 

Nickel chronium leg. 8-17 9-16 797-1200 

IJzer Nikkel leg. 11-45 6-15 647-1152 

Invar 12-15 0,5-2 300-400 
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Bijlage 10:  Eisen productinformatie  
 

Alle eisen zijn afkomstig van Eisenwijzer [Eisenwijzer.nl]. Uitgezonderd de eerste vijf eisen bij 

“instructies in gebruiksaanwijzing”, deze zijn afkomstig van Steehouder [Steehouder et al.]. 

 

Algemeen 

Productinformatie in het algemeen 

1. Illustraties of grafische symbolen worden gebruikt om de tekst te verduidelijken 

2. Er worden donkere letters worden op een lichte achtergrond gebruikt 

3. Er wordt geen gebruik gemaakt van de combinaties rood/ groen en blauw/ geel een 

rood/ blauw (letterkleur/ achtergrondkleur) 

4. De letterbreedte is de helft van de letterhoogte 

5. Er worden vooral schreefloze lettertypen gebruikt, zoals Gill Sans, Univers en 

Helvetica 

 

Informatie op de machine 

Instructies op de machine 

1. De instructies mogen de bediening voor een routinegebruiker niet belemmeren. 

2. De X-hoogte van de letters op het product is minstens 3 mm, wanneer de kijkafstand 

groter is dan 0,5 m of wanneer de leescondities slecht zijn. 

Gevaarsinformatie op de machine 

1. Alle gevaarsinformatie staat op het product zelf indien grote gevaren aanwezig zijn. 

2. De gevaars- en veiligheidsinformatie is zichtbaar voor de gebruiker tijdens het gebruik 

van het product op het moment dat het gevaar zich kan voordoen. 

3. De gebruiker wordt gemotiveerd om eerst de productinformatie in de 

gebruiksaanwijzing te lezen alvorens met het product te gaan werken. 

3. De x-hoogte van de letters op het product zijn minstens 3 mm, wanneer de kijkafstand 

groter is dan 0,5 m of wanneer de leescondities slecht zijn. 

 



                                                                                                                                         
      
        
 

             20      
    

 

Informatie in de gebruiksaanwijzing 

Instructies in gebruiksaanwijzing 

1. De instructies staan in de juiste volgorde, namelijk de volgorde waarin ze worden 

uitgevoerd 

2. De instructies helpen de taak efficiënt uit te voeren, daarom zijn zij niet onnodig 

gedetailleerd 

3. De instructies moeten inzicht geven in de taak. De lezer moet niet alleen in staat zijn 

om de taak uit te voeren, maar hij moet ook nog begrijpen wat hij aan het doen is.  

4. De taak kan worden aangeleerd, dat betekent dat de instructie leerbaar moet zijn.  

5. De instructie motiveert de gebruiker om de instructies uit te voeren  

 

6. Als eerste wordt genoemd wat de gebruiker moet doen, daarna waarom, waar en 

wanneer. 

7. Er is sprake van een ordelijke presentatie: er wordt gebruik gemaakt van 

aandachtsstreepjes, paragraafindeling, titels of kopjes, bij langere teksten een 

inhoudsopgave en nummering van tekstonderdelen. 

8. Illustraties zijn geplaatst bij de tekst waarop ze betrekking hebben. 

9. In de tekst wordt naar de illustraties verwezen. 

10. Zinnen bestaan uit gemiddeld 15 à 25 woorden en niet meer dan 30 woorden. 

11. Een zin bevat slechts één boodschap. 

12. De zinnen zijn in actieve vorm gesteld. 

13. Zinnen zijn in het algemeen bevestigend gesteld. 

14. Het taalgebruik is consistent in de hele tekst. 

15. Het taalgebruik is concreet en praktisch. 

16. Er wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van afkortingen. 

17. Er wordt geen onnodig gebruik gemaakt van professionele termen en jargon. 

18. De regelafstand is minstens 1/30 deel van de regelbreedte. 

19. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van accentuering in de tekst. 

20. De X-hoogte van letters is minstens 1,5 mm. 

 

Gevaarsinformatie in de gebruiksaanwijzing 

1. Alle informatie, die belangrijk is voor een veilig gebruik van het product in alle fasen 

van ingebruikname tot afdanken, is beschikbaar. 

2. De gevaars- en veiligheidsinformatie staat daar waar meer informatie over het 

onderwerp wordt gegeven. 

3. Illustraties worden gebruikt om gevaarsinformatie te benadrukken of te verduidelijken. 

4. Bij elke veiligheidsaanbeveling wordt aangegeven op welk gevaar de aanbeveling 

betrekking heeft en/of welke consequenties onveilig gedrag kan hebben. 

5. De gevaars- en veiligheidsinformatie is taak- en gebruikergericht. Deze informatie 

maakt voldoende duidelijk wie, wat, waar en wanneer moet doen om het product 

veilig te gebruiken. 

6. De gevaarsinformatie staat op een in het oog springende plaats. 

7. Ontkennende zinnen kunnen nodig zijn om nadruk te vestigen op wat je niet moet 

doen. 

8. Veiligheidsaanbevelingen worden voorgeschreven in plaats van aanbevolen. 

Bijvoorbeeld: ‘Gebruik altijd handschoenen’ in plaats van ‘Het gebruik van 

handschoenen is aan te bevelen.’ 
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Bijlage 11:  Instructievel bedieningspaneel 
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Bijlage 12: Gebruiksaanwijzing Weller soldeerstation 
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Bijlage 13: Gebruiksaanwijzing 
 

 

Zie volgende pagina’s. 
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         Gebruiksaanwijzing          

             
       Versie 1.0   November 2005 

 

 

 

 

 

 

PE Tube Production Machine 
Productie-machine voor trommelvliesbuisjes 
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1. Haspel 
2. Aambeeld 
3. Schaar 
4. Revolver 
5. Pers  
6. Bedieningspaneel 
7. Werkblad 
8. Stofkap 
9. Aan-uit-knop 
10. Temperatuurindicatie 
11. Netaansluiting 
12. Spanningskeuzeschakelaar 
13. Netzekering 
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Hallo! 
 

Mijn naam is Gerwin, ik ben de ontwerper van de PE Tube Machine.  

Met deze machine kunt u zelf boordenknoopjes maken. Omdat u de 

buisjes zelf maakt, zijn deze veel goedkoper dan de buisjes die uit de 

fabrieken komen.  

 

Ik begrijp best dat u gelijk aan de slag wil, maar u doet er verstandig 

aan de gebruiksaanwijzing eerst in zijn geheel door te lezen. Alleen 

dan leert u de machine veilig en succesvol gebruiken.  

  

Ik zal u niet alleen leren hoe u de machine moet bedienen, maar ik 

vertel u ook hoe u de machine kunt onderhouden en repareren. 

Helemaal achterin vindt u de storingswijzer, hiermee kunt u 

problemen snel en gemakkelijk oplossen. 

Maar nu eerst volgen de veiligheidsvoorschriften. Houdt u aan deze  

voorschriften, want hiermee voorkomt u onveilige situaties voor u, uw 

omgeving en de machine. 

                

  

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave       

1. Veiligheidsvoorschriften……………………….. pagina 3 

2. Beschrijving / technische gegevens………...... pagina 4 

3. Ingebruikname..………………………………… pagina 5 

4. Bediening………………………………………… pagina 7 

5. Klaar!................................................................ pagina 10  

5. Onderhoud……………………….……………… pagina 11 

6. Wat te doen als………………………………… pagina 13 
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1. Veiligheidsvoorschriften 
 

 

- Lees voor uw eigen veiligheid de gebruiksaanwijzing goed door voordat u de machine 

gaat gebruiken! 

 
- Bewaar de gebruiksaanwijzing aan de binnenzijde van de kap, zodat u deze niet kwijt 

kunt raken! 

 

- Trek bij een noodgeval onmiddellijk de stekker uit het stopcontact! 

 

- Gebruik de machine alleen binnenshuis!  

 

- Zet de machine voor gebruik altijd op een stevige tafel! 

 

- Maak het apparaat niet met water of andere vloeistoffen en schoonmaakmiddelen 

schoon! 

 

- Doe de kap op de machine wanneer u deze niet gebruikt! 

 

- Zorg dat de machine wordt onderhouden volgens de voorschriften! (zie hoofdstuk 6) 

 

- Repareer of vervang defecte onderdelen volgens de instructies! (zie hoofdstuk 6) 

 

- Indien de stekker is beschadigd, zet de machine dan niet meer aan!  Vervang de 

stekker. 

 

- Steriliseer de buisjes bij een temperatuur lager dan 200ºC! 

 

- Neem in ieder geval na twee uur werk een pauze of ga ander werk doen! 

 

- Zorg voor voldoende verlichting, zodat u de machine goed kunt zien! 

 
- Stel uw werkplek goed in voor optimaal gebruikscomfort en voorkom blessures!  

o Zorg voor een goede werkstoel waarmee uw onderrug ondersteund wordt. 

o Ga rechtop in de stoel zitten en zorg dat uw armen en benen een hoek groter 

dan 90º maken. Laat uw onderarmen op de tafel rusten. 

o Schuif uw stoel goed aan en zet de machine x cm van u vandaan.  
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2. Beschrijving/ technische gegevens 
 
FEP-buis 
Met deze machine worden boordenknoopjes gemaakt van een FEP-buis. FEP (Fluoro 
Ethyleen Propyleen) wordt door fabrikanten steeds meer gebruikt voor trommelvliesbuisjes. 
Het voordeel van dit materiaal is dat het gemakkelijk te verwerken is en beschikt over goede 
eigenschappen. 
Door de uiteinden van een stukje FEP-buis te verhitten, worden flensjes gemaakt. Dit gebeurt 
bij een temperatuur van 294ºC. Omdat deze temperatuur niet te regelen is, kunnen geen 
andere kunststoffen worden gebruikt.  
 
Revolver 
Centraal op de machine bevindt zich de revolver. Hierop bevinden zich tien ‘asjes’ waarop de 
buisjes gedurende het productieproces worden bewaard (per ronde kunnen dus tien buisjes 
worden gemaakt). Links van de revolver worden de buisjes geknipt, rechts van de revolver 
worden de buisjes voorzien van flensjes. 
De revolver kan 22 verschillende posities aannemen. Bij de eerste 10 posities worden de 
buisjes geknipt. Bij de 11e positie moet de temperatuur van de warmtebronnen worden 
gecontroleerd. Bij de daaropvolgende 10 posities worden de buisjes geperst. En bij de 22e 
positie moeten de buisjes van de asjes worden afgehaald. 
 
Knippen en flensjes maken 
De buisjes worden geknipt met een slagschaar met een scalpel. 
De flensjes worden gemaakt door beide uiteinden van het buisje tegelijkertijd in een vorm te 
persen. Het persoppervlak in de pers wordt continu verwarmd door een warmtebron. Het 
persoppervlak in de revolver wordt niet continu verwarmd, maar alleen wanneer deze 
tegenover de pers wordt gedraaid. Met een geluidssignaal wordt aangegeven dat de 
perstemperatuur is bereikt en dat begonnen kan worden met persen. De pers kan dan in de 
richting van de revolver worden geduwd. 
 
Instructies 
Welke handeling u moet verrichten, kunt u lezen op de revolver. Wanneer de revolver 
bijvoorbeeld zo staat dat zich een asje onder de schaar bevindt, dan staat er “knippen”. 
De volgende instructies worden achtereenvolgens zichtbaar: “start knippen”, “knippen”, 
“controleer temperatuur”, “persen” en “lossen”. Op het bedieningspaneel vindt u een overzicht 
van de concrete handelingen die bij de instructies verricht moeten worden. 
In hoofdstuk 3. Bediening wordt meer uitleg gegeven. 
 
Onderhoud 
De machine is zo ontworpen dat deze weinig onderhoud nodig heeft. Om te voorkomen dat 
de machine defect gaat, wordt u aangeraden kennis te nemen van de 
onderhoudsvoorschriften in hoofdstuk 4. Onderhoud  

 

Technische gegevens 

 
Netspanning:  
Vermogen: 
Afmetingen in mm:  
Gewicht: 
Perstemperatuur: 
 
Materiaal buis: 
Binnendiameter: 
Buitendiameter: 
 

 
230, 220, 210 en 110 Volt  
XX Watt 
300 x 500 x 100 (l x b x h) 
XX kg 
294ºC 
 
FEP 
1,00 mm 
1,65 mm 
 

Afmetingen boordenknoopje 

 

 
 
A = 1,00 mm 
 
B = 2,70 mm  
 
C = 1,40 mm 
 
D = 2,15 mm 
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3. Ingebruikname 
 

Stap 1    Stel een goede werkplek in 
 

 
 

 
Zet de machine op een stevige tafel, waaraan u kunt 
zitten. Stel uw werkplek in volgens de 
veiligheidsvoorschriften (zie hoofdstuk 1). 
 
 
 
 
 
 
 
Let op! 
Een verkeerde zithouding leidt tot blessures! 
 

Stap 2     Kies de juiste spanning 
 

 

 
Zorg ervoor dat de spanning overeenkomt met de 
spanning uit uw stopcontact. U kunt deze wijzigen 
met de spanningskeuzeschakelaar achter op de 
machine. Deze heeft twee standen: 110 en 230 Volt.  
Om de stand te veranderen draait u de schakelaar 
met een schroevendraaier. 
 
 
Let op! 
Zet de machine alleen aan wanneer u zeker weet 
dat u de juiste spanning heeft gekozen!  
Een onjuiste spanning leidt tot defecten. 
  

Stap 3     Sluit het netsnoer aan 
 

 

 
Wanneer dit nog niet is gebeurt, moet u het uiteinde 
van het snoer in de netaansluiting achter op de 
machine duwen.  
Stop de netstekker in het stopcontact. 
 
 
Let op! 
Een geaarde stopcontact wordt aanbevolen. 
 

Stap 4     Open de machine 
 

 

 
Ontgrendel de kap van de machine met het slotje aan 
de voorzijde. Duw daarna de kap omhoog totdat deze 
wordt geklemd. 
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Stap 5     Controleer of er voldoende buis is 
 

 

 
Controleer of er voldoende FEP-buis op de haspel zit. 
U kunt nieuwe buis op de haspel wikkelen door de 
haspel met de klok mee te draaien. Daarvoor moet 
eerst het begin van de buis in het gaatje in de haspel 
worden gestoken.  
Het einde van de buis gaat in de opening van het 
aambeeld. 
 
Let op! 
Gebruik alleen FEP-buis!  
Wanneer deze op is, moet u nieuwe buis 
bestellen. Houdt daarbij de buisafmetingen aan 
die vermeld staan bij de technische gegevens (zie 
hoofdstuk 2).  

Stap 6     Controleer het mesje 
 

 
 

 
Kijk of er een mesje in de schaar zit en controleer of 
deze niet bot of kapot is. Doe dit niet met de vingers! 
Wanneer het mesje bot of kapot is moet deze 
vervangen worden (zie 6.1). 
 
Let op! 
Wacht niet met het vervangen van het mesje als 
deze kapot of bot is! 
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4. Bediening 

Stap 1     Zet de machine aan 

 

 

Zet de machine aan door de aan-uit-schakelaar op 

‘aan’ te zetten. De machine staat aan wanneer de 
schakelaar oplicht.  

 

 

Let op! 

Zet de machine uit wanneer u deze niet gebruikt! 

 

Stap 2     Breng revolver in startpositie 

 

 

Voordat u kunt beginnen met het maken van de 

buisjes, moet u controleren of de revolver op “start 

knippen” staat. Als dat niet het geval is, dan moet u de 

revolver draaien. Draai deze met de klok mee. 

 

In deze positie bevindt de eerste as van de revolver 

zich onder de schaar.  

 

Let op! 

Draai de revolver altijd met de klok mee! 

 

Stap 3     Buis aanvoeren 

 

 

Duw de buis door de opening van het aambeeld. Zorg 
ervoor dat de buis helemaal over de as op de revolver 

ligt en het uiteinde van de buis dus tegen het 

persoppervlak aan ligt. 

Het aambeeld klemt de buis, u kunt daarom de buis 

na het aanvoeren gewoon loslaten. 

 

Let op! 

Duw nooit een te kort stukje buis in het aambeeld! 

 

Stap 4     Duw schaar naar beneden 

 

 
Knip een stukje buis af door de schaar zo ver mogelijk 

naar beneden te duwen. U kunt daarna de schaar 

gewoon loslaten, deze beweegt vanzelf weer naar 

boven. 

 

 

Let op! 

Verwissel het mesje wanneer deze bot of kapot is! 

(zie 6.1) 
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Stap 5     Draai revolver één positie verder 

 

 

Draai de revolver een klein stukje met de klok mee, 

zodat de volgende positie wordt aangenomen. U voelt 

een ‘klik’ wanneer de nieuwe positie is bereikt. 

 

 

 
 

Let op! 

Draai de revolver altijd met de klok mee! 

 

>> Herhaal stap 3, 4 en 5 totdat “controleer temperatuur” op de revolver staat 

 

 

Stap 6     Controleer temperatuur van warmtebronnen 
 

 

 
 

 

 
Lampje brandt continu:  Temperatuur is bereikt 

Lampje knippert:            Temperatuur is nog niet   

                                       bereikt 

Lampje brandt niet:        Machine staat uit 

 

In de revolver en de pers bevinden zich een 

warmtebron. U kunt pas beginnen met persen 

wanneer beide warmtebronnen de perstemperatuur 

hebben bereikt. 
Controleer of het rode lampje in het midden van het 

bedieningspaneel continu brandt. Alleen dan kunt u 

verder met stap 7. 

 

 

Let op! 

Controleer altijd de temperatuur!  

Wanneer de persoppervlakken niet op 

temperatuur zijn, mislukken de 

trommelvliesbuisjes. 

 

Stap 7      Draai revolver één positie verder 

 

 

Draai de revolver een klein stukje met de klok mee, 

zodat de volgende positie wordt aangenomen. U voelt 

een ‘klik’ wanneer de nieuwe positie is bereikt. 

 

 

 

 

 

Let op! 

Draai de revolver altijd met de klok mee! 
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Stap 8     Duw de pers tegen de revolver 

 

 

Een paar seconde nadat u de revolver hebt 

doorgedraaid, hoort u een geluidssignaal. Dit geeft 

aan dat het persoppervlak in de revolver voldoende is 

opgewarmd. U moet altijd wachten op dit 

geluidssdignaal! 

Duw de pers daarna onmiddelijk in de richting van de 
revolver. Laat de pers los wanneer u niet verder kunt 

duwen, deze zal vanzelf weer terugbewegen. 

 

Let op! 

Wacht altijd op het geluidssignaal!  

Duw de pers niet te lang tegen de revolver!  

Stap 9      Draai revolver één positie verder 

 

 

Draai de revolver een klein stukje met de klok mee, 

zodat de volgende positie wordt aangenomen. U voelt 

een ‘klik’ wanneer de nieuwe positie is bereikt. 

 

 

 

Let op! 

Draai de revolver altijd met de klok mee! 

 

>> Herhaal stap 8 en 9 totdat “lossen” op de revolver staat 

 

Stap 10     Haal de buisjes van de asjes af  
 

 

 
Nu alle buisjes zijn geperst, kunt u deze van de 

revolver afhalen. U gebruikt daarvoor een pincet, deze 

kunt u bewaren in de binnenzijde van de kap.  

Zorg ervoor dat alle 10 buisjes van de asjes worden 

afgehaald. 

 

Let op! 

Haal de buisjes voorzichtig van de asjes af!  

Stap 11      Draai revolver één positie verder 

 

 

Draai de revolver een klein stukje met de klok mee, 

zodat de volgende positie wordt aangenomen. U voelt 

een ‘klik’ wanneer de nieuwe positie is bereikt. 

 

 

 

Let op! 

Draai de revolver altijd met de klok mee! 



                                                                                                                                         
      
        
 

             38      
    

 

5. Klaar! 
 
 

Stap 1     Zet de machine uit 
  

Zet de machine uit door de aan-uit-schakelaar op ‘uit’ 

te zetten. De machine staat uit wanneer de 
schakelaar niet oplicht.  

 

 

Let op! 

Vergeet de machine nooit uit te zetten! 

 

Stap 2     Haal de stekker uit het stopcontact 
 
 

 
Haal de netstekker uit het stopcontact. 
 

Stap 3     Sluit de machine 
 
 
 

 
 

 
Ontgrendel de scharnieren van de kap en sluit de 
machine.  
Vergrendel de kap aan de voorzijde met het slotje. 
 
 
Let op! 
Vergeet de machine niet te vergrendelen!  
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6. Onderhoud 
 

6.1     Mesje vervangen 
 
 

 

 
Wanneer het mesje kapot of bot is, moet u deze 
vervangen. Dit werkt precies hetzelfde als bij de 
chirurgische handvatten. Het mesje is een scalpel 
blade no.14. 
 
Mesje verwijderen 

1. Grijp het mesje vast met een forceps of een 
andere tang 

2. Duw op de hak van het mesje bij ‘A’ en schuif 
het mesje van de houder af 

 
 

 
 

 
Mesje vastzetten 
 

1. Grijp het mesje vast met een forceps of een 
andere tang 

2. Plaats mesje deels op de houder en duw de 
sleuf onder de houder 

3. Schuif de mes verder tot deze vastklikt 
 
 
 
 
Let op! 
Pak het mesje niet met de vingers bij het snijblad 
vast! U kunt zich hieraan snijden. 

6.2     Smeren as schaar 
  

U zult regelmatig de as van de schaar moeten smeren 
om slijtage tegen te gaan.  
 

1. Smeer een beetje smeerolie op de as 
 
 
 
 

6.3     Smeren as revolver 
  

U zult regelmatig de as van de revolver moeten 
smeren om slijtage tegen te gaan. 
 

1. Draai de knop bovenop de revolver los 
2. Smeer een beetje smeerolie op de as 
3. Draait de knop vast 
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6.4     Smeren baan pers 
  

De baan van de pers moet regelmatig worden 
gesmeerd, zodat de pers gemakkelijk in de baan kan 
bewegen. 
 

1. Smeer een beetje olie in de baan 
2. Beweeg de pers heen en weer zodat de olie 

goed wordt verspreidt 
 

6.5     Zekering vervangen 
  

De netzekering bevindt zich aan de achterzijde van de 
machine 
 
 
 

6.6     Persoppervlak in revolver vervangen 
 
 
 

 
Wanneer een persoppervlak in de revolver defect is, 
kunt u deze op de  volgende manier vervangen.  
 

1. Draai de knop bovenop de revolver los 
2. Draai met een schroevendraaier de as los 
3. Til de revolver omhoog en leg deze andersom 

neer 
4. Duw het defecte persoppervlak vanaf de 

buitenkant uit de revolver 
5. Duw het nieuwe persoppervlak vanaf de 

binnenkant in de revolver 
6. Plaats de revolver terug op de plek waar u 

deze weg hebt opgetild 
7. Draai de as vast 
8. Draai de knop vast 

6.7     Persoppervlak in pers vervangen  
  

Wanneer het persoppervlak in de pers defect is, kunt 
u deze op de volgende manier vervangen.  
 

1. Draai vier schroefjes aan de bovenkant van 
de pers los 

2. Til de bovenkant van de pers eraf 
3. Haal de warmtebron uit de pers 
4. Duw het defecte persoppervlak vanaf de 

buitenkant uit de pers 
5. Duw het nieuwe persoppervlak vanaf de 

binnenkant in de pers 
6. Zet de warmtebron in de pers 
7. Schroef de bovenkant vast 

 
 

 
 



                                                                                                                                         
      
        
 

             41      
    

 

7. Wat te doen als.. 
 
 

Storing Oplossing 

Machine aanzetten 

De machine gaat niet aan - Zorg dat de aan-uit-schakelaar op “aan” staat (zie 4.1) 

- Zorg dat het netsnoer op de machine is aangesloten (zie 3.3) 

- Zorg dat de stekker in het stopcontact zit  

- Zorg dat de juiste spanning is ingesteld (zie 3.2) 

- Zorg dat er een werkende zekering in de machine zit (zie 6.5) 

Buis aanvoeren  

De buis wikkelt steeds van de 

haspel af 

- Zorg ervoor dat het begin van de buis in de haspel vastzit 

(zie 3.5) 

De buis kan niet door het 

aambeeld worden geduwd 

- Het aambeeld is waarschijnlijk verstopt. Gebruik een naald om 

deze weer open te maken 

De buis wordt niet over de as 

bewogen 

- Controleer of het asje zich in het verlengde van de opening van 

het aambeeld bevindt. Als dat niet zo is, is deze verbogen 

- Probeer het asje met een klein tangetje recht te buigen of 

vervang het persoppervlak (zie 6.6) 

Knippen  

De schaar kan niet 
gemakkelijk naar beneden 

worden geduwd 

- Smeer de as van de schaar (zie 6.2) 

De buisjes worden niet 

helemaal afgeknipt  

- Duw de schaar helemaal naar beneden (zie 4.4) 

- Controleer of het mesje bot is, als dat het geval is moet u deze 

vervangen (zie 6.1) 

De schaar zit klem tussen het  

aambeeld en een asje 

- Probeer schaar los te trekken en controleer of het mesje niet 

kapot is 

Revolver draaien  

De knop op de revolver draait 

los wanneer de revolver wordt 

gedraaid 

- U draait de revolver de verkeerde kant op. Draai de revolver 

altijd met de klok mee! (zie 4.2) 

De revolver draait moeilijk - Smeer de as van de revolver (zie 6.3) 

De revolver kan niet gedraaid 

worden, omdat een asje tegen 

het aambeels aanloopt 

- Probeer het asje met een klein tangetje recht te buigen of 

vervang het persoppervlak (zie 6.6) 

Persen  

De pers beweegt moeilijk - Zorg dat er geen vuil in de baan van de pers zit 

- Smeer de baan van de pers (zie 6.4) 

Eén van de persoppervlakken 

is defect 

- Vervang het persoppervlak (zie 6.6 of 6.7) 

Ik hoor geen geluidssignaal - Het geluidssignaal moet binnen 5 seconden na het draaien van 

de revolver volgens 

- Zorg dat de machine aanstaat 

- Wanneer het geluidssignaal helemaal niet gaat, dan is het 
luidsprekertje waarschijnlijk kapot. Deze moet vervangen 

worden. 
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Bijlage 14:  Overzicht van incidenten 
 

Incident Oorzaak Gevolg Oplossing 
1. De gebruiker wordt gevraagd trommelvliesbuisjes te maken 
Het betreft een nieuwe 
gebruiker 

n.v.t. De gebruiker moet 
de machine leren 
gebruiken 

Instructies in 
gebruiksaanwijzing en op 
machine/ gemakkelijk te leren  

2. De gebruiker pakt de machine 
De machine wordt niet 
gevonden 

De machine wordt niet 
door de gebruiker 
herkend 

De gebruiker moet 
zoeken en begint 
zich te irriteren 

De naam van de machine 
staat op de zijkanten en de 
bovenkant van de machine 

De gebruiker laat de 
machine vallen 

De gebruiker kan de 
machine niet goed vast 
pakken/ de machine is 
niet vergrendeld en 
wordt bij de kap 
vastgepakt 

Defecte onderdelen/ 
lichamelijk letsel bij 
de gebruiker 

De kunststof stofkap 
beschermt de machine in 
beperkte mate voor de val 

3. De gebruiker loopt naar de tafel en zet de machine neer 
De gebruiker laat de 
machine vallen 

De gebruiker pakt de 
machine niet goed 
vast/ hij kan niet zien 
waar hij loopt 

Defecte onderdelen/ 
lichamelijk letsel bij 
de gebruiker 

De kunststof stofkap 
beschermt de machine in 
beperkte mate tegen de klap 

De machine wordt 
andersom neergezet 

De gebruiker herkent 
de bovenkant van de 
machine niet 

De machine kan niet 
worden geopend 

De naam van de machine 
staat op de bovenzijde van de 
machine/ rubberen voetjes 
aan de onderzijde van de 
machine. 

De machine wordt op 
een instabiele tafel 
gezet en deze valt  

Er is geen stabiele 
tafel/ onwetendheid 
van de gebruiker 

Defecte onderdelen/ 
lichamelijk letsel bij 
de gebruiker 

Waarschuwing: Zet de 
machine voor gebruik altijd op 
een stabiele tafel! 

De machine slipt weg  De tafel heeft een glad 
oppervlak 

De machine kan niet 
goed worden 
bediend/ valt van de 
tafel af 

Rubberen voetjes 

De machine wordt op 
een te kleine/ lage/ 
hoge tafel of op de 
grond neergezet 

Er is geen (goede) 
tafel/ onwetendheid 
van de gebruiker  

De belasting van de 
gebruiker neemt toe 

Veiligheidsvoorschriften  

4. De gebruiker steekt de stekker in het stopcontact 
Het stopcontact is niet 
geaard 

Er zijn geen geaarde 
stopcontacten 

Kans op defecten 
neemt toe 

Waarschuwing: Een geaarde 
stopcontact wordt 
aanbevolen! 

Het andere uiteinde 
van het netsnoer zit 
niet in de machine 

De gebruiker is dit 
vergeten/ 
onwetendheid van de 
gebruiker 

De machine kan niet 
aan 

Instructie in 
gebruiksaanwijzing 

De gebruiker steekt de 
stekker niet in het 
stopcontact 

De gebruiker is dit 
vergeten/ 
onwetendheid van de 
gebruiker 

De machine kan niet 
aan 

Instructie in 
gebruiksaanwijzing 

De aan-uit-schakelaar 
van de machine staat 
al op “aan” 

De vorige gebruiker is 
vergeten de machine 
uit te zetten 

De warmtebronnen 
worden  al 
opgewarmd  

Waarschuwing: zet de 
machine uit wanneer u deze 
niet gebruikt! 

5. De gebruiker gaat aan de tafel zitten 
De gebruiker gaat op 
een te kleine/ lage/ 
hoge stoel of op de 
grond zitten 
 
 

Er is geen (goede) 
stoel/ onwetendheid 
van de gebruiker 

De belasting van de 
gebruiker neemt toe 

Veiligheidsvoorschriften 
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6. De gebruiker opent de machine 
De machine wordt niet 
ontgrendelt 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

De machine kan niet 
open 

Instructie in 
gebruiksaanwijzing/ slotje is 
gemakkelijk te openen 
 

De kap wordt niet ver 
genoeg geopend en 
niet gefixeerd 

Onwetendheid van de 
gebruiker/ onvoldoende 
feedback 

De kap valt dicht op 
de vingers van de 
gebruiker 

Instructie in 
gebruiksaanwijzing/ gebruiker 
voelt een ‘klik’ 

7. De gebruiker stelt de werkplek in aan de hand van de voorschriften 
De werkplek wordt niet 
ingesteld 

Onwetendheid van de 
gebruiker/ hij ziet het 
nut hier niet van in 

De belasting van de 
gebruiker neemt toe 

Waarschuwing en 
voorschriften 

De voorschiften 
worden niet begrepen 

De voorschriften zijn 
onduidelijk 

De werkplek wordt 
niet ingesteld, de 
belasting van de 
gebruiker neemt toe 

Duidelijke voorschiften 

8. De gebruiker zet de machine aan 
Het netsnoer is niet 
aangesloten 

De gebruiker weet niet 
dat dit moet/ de stekker 
‘zit er niet goed in’ 

De machine kan niet 
aan 

Instructie in 
gebruiksaanwijzing 

De ingestelde spanning 
van de machine komt 
niet overeen met die 
van het stopcontact 

De gebruiker heeft de 
spanning niet 
ingesteld/  hij heeft de 
verkeerde spanning 
gekozen 

Defecte onderdelen Waarschuwing: Zorg dat de 
spanning goed is ingesteld! 

9. De gebruiker leest de instructies 
De instructies worden 
niet begrepen 

De instructies zijn 
onduidelijk 

De machine kan niet 
veilig en succesvol 
worden gebruikt  

Duidelijke instructies 

De instructies worden 
niet gelezen door een 
nieuwe of incidentele 
gebruiker 

De gebruiker overschat 
zijn capaciteiten 

De machine kan niet 
veilig en succesvol 
worden gebruikt 

Waarschuwing: Lees voor uw 
eigen veiligheid deze 
gebruiksaanwijzing goed door 
alvorens de machine te 
gebruiken! 

10. De gebruiker werkt met de machine  
Er wordt een ander 
materiaal dan FEP 
gebruikt 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

Er kunnen geen 
nauwkeurige flensjes 
worden gemaakt 

Waarschuwing: Gebruik 
alleen FEP-buis! 

Er wordt een FEP-buis 
met andere binnen- en 
buitendiameters 
gebruikt 

De gebruiker heeft niet 
de juiste buis gekocht 

De buis kan niet door 
het aambeeld 
worden geduwd/ 
deze kan niet over 
de as worden 
geschoven/ deze kan 
niet juist worden 
geperst 

Technische gegevens in 
gebruiksaanwijzing 

De gebruiker zet de 
haspel andersom op de 
machine 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

 Instructie: Draai de haspel 
met de klok mee bij het 
opwikkelen van de buis  

Het begin van de buis 
wordt niet aan de 
haspel vastgemaakt 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

De buis wikkelt van 
de haspel af 

Instructie:  Zorg ervoor dat 
het begin van de buis vastzit 
in de haspel 

De revolver wordt niet 
in de startpositie 
gebracht 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

De bediening 
verloopt anders 

Instructie: Zorg dat revolver 
op “start knippen” staat 

De buis wordt niet ver 
genoeg door het 
aambeeld geduwd 

Onwetendheid van de 
gebruiker/ onvoldoende 
feedback 

Een te kort stukje 
buis wordt afgeknipt, 
de nauwkeurigheid 
kan niet  worden 
behaald 

Instructie: Duw buis zover 
mogelijk door aambeeld 

Een te korte buis wordt 
door het aambeeld 
geduwd en deze raakt 

n.v.t. Er kan geen buis 
door aambeeld 
worden geduwd 

Instructie: Met een naald kan 
de verstopping worden 
verholpen 
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verstopt 
De schaar wordt niet 
helemaal naar 
beneden geduwd 

Onwetendheid van de 
gebruiker/ onvoldoende 
feedback 

De buis wordt niet 
helemaal afgeknipt 

Instructie: Duw schaar zover 
mogelijk naar beneden 

Het mesje in de schaar 
is bot 

Slijtage Het knippen kost de 
gebruiker meer 
kracht/ de buis wordt 
niet helemaal 
afgeknipt 
 

Waarschuwing: vervang het 
mesje wanneer deze bot is! 

Een asje is verbogen n.v.t. Het asje kan niet 
langs het aambeeld 
worden gedraaid/ er 
kan geen buis over 
de as worden 
geschoven 

Instructie: probeer het asje 
rechte te buigen of vervang 
het persoppervlak 

De revolver wordt meer 
dan één positie verder 
gedraaid 

De gebruiker draait te 
hard aan de revolver/ 
onvoldoende feedback 

Er worden minder 
dan 10 buisjes in de 
ronde gemaakt 

De revolver wordt goed 
gefixeerd/ de gebruiker voelt 
een ‘klik’ 

De gebruiker draait de 
revolver tegen de klok 
in 

Hij heeft een positie 
overgeslagen/ 
onwetendheid van de 
gebruiker 

Draaiknop draait uit 
revolver 

Instructie: Draai de revolver 
altijd met de klok mee 

De gebruiker 
controleert de 
temperatuur niet 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

Nauwkeurigheid 
wordt niet behaald 

Instructie: Controleer de 
temperatuur met behulp van 
het lampje 

De gebruiker perst 
voordat het 
geluidssignaal gaat 

Onwetendheid van de 
gebruiker/ de gebruiker 
is doof 

Nauwkeurigheid 
wordt niet behaald 

Waarschuwing: Wacht altijd 
op het geluidssignaal! 

Luidsprekertje is defect Slijtage/ storing Gebruiker hoort geen 
geluidssignaal bij 
persen, hij weet niet 
wanneer hij kan 
persen 

Gebruiksaanwijzing: Vervang 
het luidsprekertje wanneer 
deze geen geluidssignaal 
meer geeft 

De pers wordt niet 
helemaal tegen de 
revolver geduwd 

Onwetendheid van de 
gebruiker/ onvoldoende 
feedback 

Nauwkeurigheid 
wordt niet behaald 

Instructie: ..laat los wanneer u 
niet verder kunt duwen 

De pers wordt te lang 
tegen de revolver 
geduwd 

Onwetendheid van de 
gebruiker/ onvoldoende 
feedback 

Nauwkeurigheid 
wordt niet behaald 

Instructie: ..laat los wanneer u 
niet verder kunt duwen 

Een buisje wordt meer 
dan één keer geperst 

Revolver wordt niet 
verder gedraaid 

Geen Instructie: Draai de revolver 
één positie verder 

De gebruiker brandt 
zich aan de 
persoppervlakken 

De gebruiker weet niet 
dat deze heet zijn 

De gebruiker 
verbrand zich 

Waarschuwing op pers en 
revolver: Pas op, heet! 

De gebruiker haalt de 
buisjes met de vingers 
van de asjes af 

Onwetendheid van de 
gebruiker/ er is geen 
pincet/ de pincet is 
kwijt 

De belasting van de 
gebruiker neemt toe/  
de gebruiker prikt 
zich 

Instructie: ..u gebruikt 
daarvoor een pincet/ de 
pincet kan in de kap worden 
opgeborgen 

De buisjes worden met 
de pincet niet 
voorzichtig 
vastgegrepen 

n.v.t. De buisjes 
vervormen, de 
nauwkeurigheid 
wordt niet behaald 

Waarschuwing: haal de 
buisjes voorzichtig van de 
asjes af 

Niet alle buisjes 
worden van de asjes 
gehaald 

Gebruiker ziet niet dat 
er nog buisjes op de 
asjes zitten 

Bij de volgende 
ronde kan de buis 
niet over het asje 
worden geschoven 

Instructie: Haal alle buisjes 
van de asjes  
Waarschuwing: Zorg voor 
voldoende verlichting, zodat u 
de machine goed kunt zien! 

De gebruiker werkt 
lange tijd achter elkaar 
met de machine 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

De belasting van de 
gebruiker neemt toe 

Waarschuwing: neem in ieder 
geval na twee uur werk een 
pauze of ga ander werk doen! 
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11. De gebruiker zet de machine uit 
De machine wordt niet 
uitgezet 

De gebruiker draait te 
hard aan de revolver/ 
onvoldoende feedback 

De gebruikskosten 
nemen toe/ de 
onderdelen worden 
te warm 

Waarschuwing: Zet de 
machine uit wanneer u deze 
niet gebruikt! 

12. De gebruiker steriliseert de buisjes met een autoclaaf  
De temperatuur 
waarmee wordt 
gesteriliseerd is hoger 
dan de maximale 
werktemperatuur van 
FEP 

De gebruiker kent de 
maximale 
werktemperatuur van 
FEP niet 
 
 
 

De nauwkeurigheid 
gaat verloren 

Waarschuwing: Steriliseer de 
buisjes bij een temperatuur 
lager dan 200ºC! 

13. De gebruiker sluit de machine 
De machine staat nog 
aan 

De gebruiker is 
vergeten de machine 
uit te zetten 

De warmte kan niet 
goed weg, de 
onderdelen worden 
te warm 

Waarschuwing: Zet de 
machine uit wanneer u deze 
niet gebruikt! 

De gebruiker sluit de 
machine niet 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

De machine wordt 
niet beschermd 

Waarschuwing: Doe de kap 
op de machine wanneer u 
deze niet gebruikt! 

14. De gebruiker haalt de stekker uit het stopcontact 
De stekker wordt niet 
uit het stopcontact 
gehaald 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

Zolang de machine 
uitstaat heeft dit 
geen gevolgen 

 

15. De gebruiker bergt de machine op 
De machine wordt 
andersom opgeborgen 

 Er komen andere 
krachten op de 
onderdelen te staan, 
daar zijn deze niet 
op berekent 

 

De gebruiker pakt de 
machine bij de kap 
vast, deze is niet 
vergrendeld. De de 
machine gaat open en 
valt 

Onwetendheid van de 
gebruiker 

Defecte onderdelen/ 
lichamelijk letsel bij 
de gebruiker 

Waarschuwing: vergeet de 
machine niet te vergrendelen! 

16. De gebruiker overhandigt de trommelvliesbuisjes aan de KNO-arts 
Er zit een mislukt 
buisjes bij 

De gebruiker heeft de 
instructies niet correct 
opgevolgd 
 

Ontevreden arts  

Anders    
De gebruiksaanwijzing 
is verloren of 
kwijtgeraakt 

De gebruiksaanwijzing 
is niet goed 
opgeborgen 

Belangrijke 
informatie is verloren 

Waarschuwing: Bewaar de 
gebruiksaanwijzing aan de 
binnenzijde van de kap! 

 



                                                                                                                                         
      
                           
c46 

 

Bronvermelding 
 
 
Anthony Products.com 1 

(Ear Tubes, http://www.anthonyproducts.com/supplies/entsupplies/eartubes/eartubes.htm,  
geraadpleegd op 23-05-2005) 

Anthony Products.com 2 

(Ear Tube Material Definitions, 
http://www.anthonyproducts.com/information/productinfo/eartubematerial/eartubematerial.htm,  
geraadpleegd op 23-05-2005) 

Bcm.edu 
(From the Grand Rounds Archive at Baylor, 1995, “Tympanostomy tubes”, 
http://www.bcm.edu/oto/grand/22395.html, geraadplaagd op 23-05-2005) 

Bester.nl 

(http://www.bester.nl/productbeschrijving.htm#Anchor-teflon%20buis, geraadpleegd op 26-05-2005) 
CES Selector 

(CES Selector Version 4.5, ©Granta Design Limited, computerprogramma) 

Dwp.fcroc.nl 

(Autoclaaf en droogsterilisator, http://dwp.fcroc.nl/microbiologie/autoclaaf_en_droogsterilisator.htm, 
geraadpleegd op 23-05-2005) 

Exmoorplastics.co.uk 
(Productcatalogue> Aural Ventilation Tubes, http://www.exmoorplastics.co.uk, geraadpleegd op 23-05-2005) 

Hasselt, 1999 

(Hasselt, Dr. P. van, A Guide to primary and advance ear care, 1999) 
Kals et al., 1996 

(Prof. Dr. Ir. Kals, H.J.J., Ir. Luttertvelt, C.A. van, Ir. Moulijn K.A., “Industriële productie”, Ten Hagen & Stam BV, 

1e druk 1996)  
Kersten.BV.nl) 

(http://www.kersten-bv.nl/htmlned/index.html, geraadpleegd op 26-05-2005) 

Kno.nl 

(Nederlandse vereniging voor Keel-Neus-oorheelkunde en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, 2005, 
“trommelvliesbuisjes”, http://www.kno.nl/voorlichting/trommelvliesbuisjes.php, geraadpleegd op 23-05-2005) 

Mediprof.nl 
(http://www.mediprof.nl/Products/Ear/Ventilation%20Tubes/Collar%20button%20type.aspx, geraadpleegd op 
23-05-2005) 

Micromedics-usa.com 
(http://www.micromedics-usa.com/products/otology/micromedicstubes.htm, geraadpleegd op 23-05-2005) 

Otomed.com 

(http://www.otomed.com/productDisplay.php3?pn=A%2d700, geraadpleegd op 23-05-2005) 
Pedisurg.com 

(Texas Pediatric Surgical Associates, Tympanostomy tubes, http://www.pedisurg.com/PtEducENT/tubes.htm, 

geraadpleegd op 23-05-2005) 
Steehouder et al. 

(Steehouder, M., Jansen, C., Maat, K. et al. (1999). Leren communiceren. Vierde druk. Groningen: Wolters-

Noordhoff) 
Tecfen.com 

(http://www.tecfen.com/medical/OtoFac/tubes/sheehy.html, geraadpleegd op 23-05-2005) 

Wikipedia.org/Autoclaaf 
(Wikipedia De vrije encyclopedie, http://nl.wikipedia.org/wiki/Autoclaaf, geraadpleegd op 23-05-2005) 

Wikipedia.org/Sterilisatie 

(Wikipedia De vrije encyclopedie, http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterilisatie, geraadpleegd op 23-05-2005) 
Zeelandnet.nl 

(Zeelandnet, “Hygiëne in de tandheelkundige praktijk”, 1997, 

http://people.zeelandnet.nl/jvdv/Opleidingen_PGO/PGO/artikelen/hygienetandartspraktijk/hygienetandartspraktij
k.htm, geraadpleegd op 23-05-2005) 

Zeusinc.com 

(http://www.zeusinc.com/newsletter/teflon_newsletter.html, geraadpleegd op 26-05-2005) 
 


	Verslag Bachelor Eindopdracht Gerwin Jansen.pdf
	Bijlagen Bachelor Eindopdracht Gerwin Jansen

