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Betere reanimatietraining door levensechte kunstbaby 
 
De meeste bevallingen verlopen zonder noemenswaardige complicaties, maar mocht er gereanimeerd 
moeten worden, dan kun je maar beter zo goed mogelijk voorbereid zijn. TU/e-onderzoeker Mark Thielen 
(Industrial Design) ontwikkelde daarom een levensechte reanimatiebaby, gebaseerd op een MRI-scan van 
een echte pasgeborene. De nieuwe pop biedt een realistischere gevoelswaarde tijdens reanimatietraining én 
betere kwaliteitsmeting van de reanimatie, onder meer dankzij geprinte organen en een nagebouwd 
circulatiesysteem. 
 
Jaarlijks hebben twee miljoen baby’s wereldwijd te maken met de gevolgen van verstikking tijdens de 
geboorte, waardoor er een zuurstoftekort in het lichaam kan ontstaan. Afhankelijk van de duur van de 
verstikking kan dit leiden tot aandoeningen uiteenlopend van lichte neurologische afwijkingen tot 
onherstelbaar hersenletsel of zelfs sterfte. Directe reanimatie - het openen van de luchtweg, het beademen 
van de longen en het uitvoeren van hartmassage - kan de gevolgen van geboorteverstikking minimaliseren.  
 
Piepende veren 
Gynaecologen en verloskundigen trainen deze vaardigheden momenteel op reanimatiepoppen. Hoewel de 
poppen vervangers zouden moeten zijn van het echte kind, lijken ze daar van binnen nauwelijks op. Een 
mechanische interne opbouw, met piepende veren en plastic platen, is niet hoe de mens biologisch in elkaar 
zit. Wanneer we met deze poppen oefenen, leren we dan eigenlijk wel het juiste gevoel aan? En kunnen we 
zonder het meten van bloed- en luchtstroom wel bepalen wat de kwaliteit van de training is?   
 
Baby uit de printer 
Tijdens zijn promotieonderzoek ontwierp en bouwde Mark Thielen  een nieuwe reanimatiepop, gebaseerd op 
een MRI-scan van een voldragen zuigeling. Met een 3D-printer maakte hij replica’s van de botstructuur en 
mallen van het hart, longen, spier-, vet- en huidweefsel. Tot in detail: het hartmodel bestaat uit vier interne 
ruimtes met zelfs vier hartkleppen. Ook is er veel aandacht besteed aan het gevoel; de botstructuur bestaat uit 
stevige, flexibele plastics terwijl de organen en weefsels zijn afgegoten in verschillende zachte siliconensoorten.  
 
Kwaliteit hartmassage 
In het nieuwe ontwerp zijn allerlei sensoren aangebracht om de kwaliteit van de reanimatie te kunnen meten. 
Zo zitten er in de kaak positiesensoren om de opening van de luchtweg in de gaten te houden en zijn er in het 
hart bloeddruk- en bloedstroomsensoren geplaatst om tijdens de hartmassage de effectiviteit en kwaliteit te 
kunnen meten. Voor definitieve integratie van het kunstmatige vatenstelsel in de pop moet het 
circulatiesysteem nog wel een miniaturisatiestap ondergaan. 
 
Hulpverleners enthousiast 
De weerstand en flexibiliteit van het hart en de ribbenkast zijn in de nieuwe pop doorgemeten en vergeleken 
met echte baby’s en konijnen, die qua anatomie en formaat vergelijkbaar zijn. De nieuwe pop is een grote stap 
richting realistisch gedrag waardoor het de reanimatietraining kan verbeteren. Artsen en verpleegkundigen van 
het Maxima Medisch Centrum die meededen aan een gevoelsonderzoek gaven aan dat de realistische 
gevoelswaarde tijdens het reanimeren van de nieuwe babypop vele malen hoger lag dan bij de huidige poppen.  
 
Deze nieuwe reanimatiebaby - die ook ingezet kan worden als anatomisch model of als alternatief voor 
dierproeven - geeft medisch personeel een realistischer beeld van reanimatie tijdens hun training. De pop voelt 
meer als een echte baby en de kwaliteit van de ingrepen is nu objectief te bepalen, iets wat het reanimeren in 
werkelijkheid zeker ten goede zal komen. 
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