
TINO Krant 20 december 1994 

^ Rekenmodel voor botslngsimulatie 

MADYMO verovert de wereld 
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Het door de afdeling Botsveil igheid van 
T N O Wegt ranspor tmidde len ontwikkelde 
MADYMO (MAthemat ica l DYnamica l 
MOdel) verover t de wereld in tweeërlei 
opzicht . Da t bleek weer eens op een begin 
november gehouden gebruikersbi jeen
komst in For t Lauderda le Flor ida , dat 
een kleine honde rd bezoekers t rok. Niet 
alleen n e e m t het aan ta l gebruikers flink 
toe , ook de toepass ingen bepe rken zich 
al lang nie t m e e r tot bots ingsproeven op 
het s c h e r m . 

'egen een non-descripte achtergrond 
zien we een gestileerde pony met zijn 
berijder bezig met het spelen van polo. 

Op een gegeven moment krijgt het paard een 
hartaanval en valt. De berijder komt op de 
grond terecht en loopt zwaar hersenletsel op. 
Een sportongeval is zo gebeurd, zeker bij 
polo. Het bijzondere is hier echter dat het 
helemaal is nagespeeld op de computer. 
. 'Ongevalsanalyse is een van de nieuwere 

tpepassingen van MADYMO', vertelt prof. 
4r. ir. Jac Wismans, onderzoeksmanager van 
de afdeling Botsveiligheid van T N O 
^egtransportmiddelen en een van de geeste-
jijke vaders van het programma. 'Meestal niet 
"(fan ruiterongevallen overigens, maar van 
ongevallen met auto's. Dergelijke ongevals-
Ö(nalyses spelen met name in de Verenigde 
Staten een belangrijke rol bij aansprakelijk-
beidsprocedures.' 

Air bags 
I»Iaast ongevalsanalyse werd er in Fort 
ILauderdale ook aandacht besteed aan andere 
toepassingen van MADYMO. Zo vervult het 
{programma een belangrijke rol bij de ontwik
keling van 'air bags' die inzittenden van een 
auto moeten beschermen tegen de gevolgen 
van frontale en sinds kort ook zijdelingse 
botsingen. Een andere belangrijke ontwikke
ling is het gebruik van MADYMO bij andere 
transportmiddelen dan auto's, zoals onder
zoek naar de botsingsveiligheid van treinen en 
Vliegtuigen. Vrij vertaald komt dat neer op 

onderzoek 
naar de vraag 
hoe de con
structie, de 
beveiligings-
middelen en 
het interieur 
zodanig te 
verbeteren 
zijn, dat de 
gevolgen van 
een botsing 
voor de pas
sagiers zo 
klein moge
lijk zijn. 

Veiligheid 
'Verkeers
veiligheid is 
een groot 
probleem in onze samenleving', stelt 
Wismans. 'Jaarlijks vallen er 50.000 doden in 
het verkeer in West-Europa. En dan hebben 
we het nog niet over de gewonden, die voor 
kortere of langere en een groot aantal zelfs 
voor altijd, kampen met de gevolgen van een 
ongeval. Als je kijkt naar het verlies aan werk
bare levensjaren, dan scoort verkeer als oor
zaak hoger dan hart- en vaatziekten of kan- . 
ker.' 

Voor het verbeteren van de verkeersveilig
heid werden en worden er botsproeven 
gedaan. Daarbij laat men auto's inclusief 
'dummies' van inzittenden met een bepaalde 
snelheid op een muurtje botsen. Op die 
manier wordt onderzocht wat de gevolgen 
zijn van het gebruik van veiligheidsgordel en 
airbag en van andere veiligheidsvoorzienin
gen zoals kooi-constructies en kreukelzones. 

Simuleren 
Botsingsproeven zijn erg kostbaar. Daarom 
kwam indertijd al snel de vraag op of je ze ook 
niet - voor een deel althans - kon simuleren. 
Omdat simuleren goedkoper is, zou je daar
door in de verschillende fasen van het ont-

Multi-body en eindige elementen methode 
Wat MADYMO onderscheidt van andere pro
gramma's is, dat het een combinatie is van twee 
verschillende manieren om de omgeving te 
modelleren, de 'multi-body'-manier en de eindi
ge elementen methode. De laatsgenoemde 
methode wordt wereldwijd veel gebruikt. 
Daarbij worden voorwerpen en lichamen nauw
keurig opgemeten en verdeeld in kleine vakjes, 
die elk bepaalde eigenschappen hebben. Vindt 
er een botsing plaats dan worden voor elk vakje 
de effecten daarvan berekend en vertaald in de 
bijbehorende vervorming. Dankzij de steeds 
snellere computers is het mogelijk om die bere
keningen redelijk snel uit te voeren. 
Bij de andere methode, de 'multi-body'-aanpak 
gaat men uit van complete onderdelen. Zo 

wordt een arm beschouwd als twee cilinders, 
verbonden door een flexibel verbindingsstuk. 
Berekend wordt wat het effect is op die 'multi-
bodies' van de krachten die bij een botsing 
optreden. Die effecten worden niet 'vakje voor 
vakje' berekend zoals bij de eindige elementen 
methode, maar over de 'body' als geheel. 
Dankzij de combinatie is het mogelijk om een 
groot scala aan systemen te onderzoeken uiteen
lopend van vrijwel stijve constructies, die, als de 
botsing krachtig genoeg is, bezwijken tot struc
turen die bewegen onder invloed van externe 
krachten, zoals de mens zelf of de wielophan
ging van de auto. Juist die combinatie maakt 
MADYMO uniek in de wereld van botsingsimu
latie. 

Een ongeval tijdens hetpolospel, in werkelijkheid 
en als simulatie door MADYMO. 

werpproces van een auto gemakkelijker 
onderzoek kunnen doen naar de botsveilig
heid. 

Met dat in het achterhoofd begon T N O in 
1975 met de ontwikkeling van MADYMO. 
Eerst voor eigen gebruik en vanaf begin jaren 
tachtig ook voor anderen, met name in de 
automobiel-industrie. 

'Het grote voordeel van MADYMO verge
leken met andere systemen is', aldus 
Wismans, 'dat je een ontwerp heel snel en 
globaal kunt doorrekenen. Vooral in de eerste 
fase van het ontwerpproces is dat van belang. 
Naarmate je je ontwerp meer verfijnt kun je 
met MADYMO ook verfijndere berekeningen 
uitvoeren.' 

Waardering 
MADYMO wordt door steeds meer mensen 
gewaardeerd, althans als we kijken naar het 
aantal organisaties dat MADYMO 'huurt'. 
Dat zijn er inmiddels meer dan honderd, 
waaronder, aldus Wismans, alle grote autofa
brikanten in de wereld. MADYMO is met 
name populair onder de autofabrikanten in 
de Verenigde Staten, Europa en Japan, maar 
het programma vindt inmiddels ook zijn weg 
naar Korea, Australië, India, Israel en zelfs 
China. 

De verhuur van het programma, de bijbe
horende ondersteuning in de vorm van 'hot 
lines' en cursussen voor gebruikers en 
natuurlijk de verdere ontwikkeling ervan, 
levert werk aan meer dan twintig TNO'ers . 
Aan de vooravond van de twintigste verjaar
dag kunnen we rustig zeggen dat MADYMO 
een succes is. Het verovert de wereld, zowel 
door het groeiend aantal toepassingen als 
door de gestage groei van het aantal gebrui
kers. 
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Microscoop 
om nalichten te meten 

TNO Krant 20 december 1994 

Als eerste in de wereld zijn TNO 
en de Universiteit van Utrecht 
erin geslaagd om de techniek van 
fluorescentie-levensduur in te 
bouxven in een confocaal micro
scoop. Dit biedt allerlei nieuzve 
toepassingsmogelijkheden op uit
eenlopende gebieden. 

Vijfjaar geleden kwam H a n s Gerr i tse van de 
Universi tei t van U t r e c h t bij de werkgroep sen
soren van T N O Mi l ieuwetenschappen om te 

informeren of een door T N O ontwikkelde confocaal 
microscoop (een microscoop waarmee dr ie -d imen
sionale plaatjes k u n n e n worden gemaakt van bijvoor
beeld cellen), die toen net door een Amer ikaans 
bedrijf op de mark t werd gebracht , ook kon worden 
gebruikt voor een project waar hij mee wilde begin
nen . 'D i t lukte helaas niet , m a a r voor de rest klikte 
het m e t e e n ' , a ldus Arie Draaijer , projectleider b in
nen deze werkgroep. 'De ideeën die bij T N O leefden 
voor he t verder ontwikkelen van deze microscoop 
sloten aan bij de expertise van de groep waarvan 
Gerr i t se deel u i tmaakt , de afdeling Moleculai re 
Biofysica.' Een voorstel voor een s t imuler ingspro
g r a m m a van de St icht ing voor Techn i sche 
W e t e n s c h a p p e n (STW) was snel geschreven, werd 
gehonoreerd en er konden twee mensen aan he t 
werk. 

H e t p lan was om fluorescent ielevensduren met de 
confocaal microscoop te gaan afbeelden. 'Di t klinkt 
moelijker dan da t he t i s ' , zegt Draaijer , 'want he t is 
niet meer dan me t een microscoop kijken naar spe
ciale zogenaamde f luorescerende stoffen, vlak nada t 
je als he t ware de lamp u i tdoe t . ' F luorescerende stof
fen (stoffen die bijvoorbeeld zorgen da t de was wit 
word t , maar ook op brandweer - en poli t iewagens 
gezet worden en in markeerst if ten zitten) h e b b e n 
namelijk de eigenschap dat ze nog even nal ichten als 
he t licht al uit is. Di t soort stoffen worden heel veel 
gebruikt in b iomedisch onderzoek. N a vier jaar ha rd 
werken is he t gelukt om een microscoop te realiseren 
waarmee dit nal ichten kan worden gemeten . 

W a t je daar bijvoorbeeld mee kan doen is te zien 
op de foto's h iernaast die gemaakt zijn door een 
groep in Dui t s l and die ook op dit gebied aan het 
werk is. Draaijer: 'Deze foto's werden ge toond op 
een bi jeenkomst die onlangs door T N O was georga
niseerd voor groepen die op dit terrein actief zijn of 
daar belangstel l ing voor hebben . D e spin-off van dit 
onderzoek heeft voor T N O al geleid tot een aantal 
opdrach ten . Bovendien is er belangstell ing voor de 
commercial iser ing van dit werk, vanui t he t bedrijf 
da t ook de door T N O ontwikkelde microscoop p r o 
duceer t en verkoopt . ' 

D e f luorescent ie- levensduurtechniek b iedt nieuwe 
toepassingmogel i jkheden op u i t een lopende terrei
nen : bij kankeronderzoek, bij aërodynamische stu
dies in de vliegtuigindustrie, bij controle op afwijkin
gen in adersys temen, maar ook bij he t in beeld 
b rengen van he t afsterven van bossen. 

Normale opname van een 
gebit, waarbij aantastingen 
zichtbaar zijn. 

Bij een opname van dezelfde, 
fluorescent gekleurde gebits
elementen zonder fluorescen
tie-levensduur contrast zijn 
de gaatjes niet te zien. 

Doordat in en rond de aan 
tastingen een andere chemi
sche omgeving heerst, kunnen 
deze goed zichtbaar worden 
gemaakt door de fluorescen
tie-levensduur contrast 
methode. 
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Wargame KIBOWI traint landmachtstaven 
T N O Fysisch en Elektronisch Laboratorium 
en Data Sciences werken samen aan de ont
wikkeling van KIBOWI, een strategisch 
belangrijke 'wargame' voor de Koninklijke 
Landmacht. Hiermee worden staven op batal
jon- en brigade-niveau getraind in gevechtssi
tuaties. 
Deze omvangrijke simulator, waarin tot veer
tig grafische werkplekken worden gekoppeld, 
vertegenwoordigt een waarde van in totaal 6.7 
miljoen gulden. KIBOWI bestaat uit drie 
grote modules: de mens-machine interface, 
de simulator-besturingssoftware en het tac
tisch hart van het model: de evaluator. TNG-
FEL ontwikkelt de evaluator. Data Sciences 
is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van 
de mens-machine interface en de besturings-
software. Beide organisaties kunnen hiertoe 
putten uit een uitgebreide ervaring in de 
defensie-sector met Simulatoren. 
In een oefening die met het KIBOWI-model 
wordt ondersteund, worden de stafelementen 
van het bataljon en de brigade getraind. 

Daarbij bevinden deze staven zich meestal 
fysiek in het terrein. De staven dienen het 
gevecht te leiden en de bewegingen van de vij
and te volgen. Daartoe staan zij in 
(radio)contact met hun ondercommandan
ten. Van deze commandanten ontvangen zij 
de meldingen omtrent de gevechtssituatie. 
Tevens worden aan de ondercommandanten 
opdrachten verstrekt. De ondercommandan
ten hebben een directe interactie met de war
game en bevinden zich in een speciaal daartoe 
ingerichte ruimte. Op het beeldscherm krij
gen zij informatie omtrent hun deel van het 
gevechtsveld. Dat gevechtsveld is in groot 
detail in de wargame opgenomen. De onder
commandanten kunnen daarbij hun (in de 
wargame gerepresenteerde) eigen eenheden 
opdrachten geven en verkrijgen informatie 
over de vijandelijke activiteiten. De vijand 
wordt ook door mensen gespeeld. Op deze 
wijze ontstaat een interactief gevecht waarbij 
ge-ageerd en ge-reageerd moet worden. 
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% Octrooi Informatie Dienst bestaat 60 jaar 

*Er wordt zelden iets totaal 
nieuws uitgevonden' 
In Neder land wordt veel overbodig labo
ra to r iumonderzoek gedaan . Een grondi 
ge l i t e ra tuurs tud ie kan vaak aan tonen da t 
he t onderzoek elders al ee rde r is ver 
r i ch t . De beste b ron voor een dergelijk 
l i t e ra tuuronderzoek is de collectie van de 
Europese Oc t roo i r aad in Rijswijk. 'H ie r 
s t aan de nieuwste oc t roo i -aanvragen ui t 
de hele wereld, m a a r ook vondsten uit de 
vorige eeuw kunnen wij zo opzoeken, ' 
a ldus Loek Koper , hoofd van de Oct rooi 
Informat ie Diens t die dit j aa r zestig j aa r 
bes t aa t . 

De Octrooi Informatie Dienst (OID), die 
sinds 1972 een onderdeel vormt van 
T N O , werd in 1934 opgericht als inter

mediair tussen de Nederlandse Octrooiraad 
en het publiek. Voordien had het publiek vrije 
toegang tot de verzameling, 
maar dat bleek tot een rom
meltje te leiden: 'In sommige 
gevallen Heten lezers zelfs 
octrooien uit de mapjes ver
dwijnen,' vertelt Koper. 
Tegenwoordig liggen de 
octrooien nog steeds losbladig 
bijeen in kartonnen mappen, 
op onderwerp gerangschikt in 
speciale metalen kasten. Maar 
de collectie, die verdeeld is 
over een gebouw van 24 ver
diepingen aan de Rijswijkse 
I^atentlaan en twee grote 
dependances in de directe 
omgeving, is alleen toeganke
lijk voor bevoegde medewer
kers. 

Verzamel-recherche 
Wie wil nagaan welke uitvin
dingen er recent in een 
bepaald vakgebied zijn 
gedaan, kan een verzamel-
recherche laten uitvoeren door de OID. De 
zes deskundigen van de dienst, die gespeciali
seerd zijn in werktuigbouwkunde, chemie en 
elektrotechniek, verrichten ook preliminair 
nieuwheidsonderzoek voor bedrijven die hun 
kansen willen inschatten voordat zij een 
octrooi aanvragen. Omgekeerd kunnen 
bedrijven, die veel hinder ondervinden van 
een bepaald octrooi, de dienst inschakelen 
voor een nietigheidsonderzoek, met het doel 
om dat octrooi alsnog onderuit te halen. En 
ten slotte doet de dienst ook inbreukonder-
zoek voor bedrijven die een produkt op de 
markt willen brengen, maar zeker willen 
weten dat zij daarmee geen inbreuk maken op 
bestaande rechten. 

Koper herinnert zich een opmerkelijk 
inbreukonderzoek uit de jaren zestig: 'Albert 

Heijn had toen de 'Premie van de Maand-
club'. Een van de maandpremies, die trouwe 
klanten voor weinig geld konden bestellen, 
was een wasmachine van Italiaans fabrikaat. 
Wij hebben hier toen alle onderdelen van die 
wasmachine apart onderzocht en dat was 
maar goed ook, want Philips bleek een 
octrooi te hebben op het ophangingsysteem 
van de trommel.' Een kleine aanpassing kon 
voorkomen dat Albert Heijn door de klant
vriendelijke actie voor grote onvoorziene kos
ten kwam te staan. 

Beste collectie 
De collectie van de Europese Octrooiraad is 
het ideale werkterrein voor de OID. Volgens 
ingewijden is het de beste verzameling die er 
op dit gebied bestaat. De collectie in Rijswijk 
werd in 1978 door de Europese Octrooiraad 

Loek Koper, hoofd van de Octrooi Informatie 
Dienst: 'Een kubus-vormig suikerklontje staat 
wellicht nergens beschreven, maar als iemand 
daarop octrooi zou aanvragen zou er toch sprake 
zijn van onvoldoende uitvindingshoogte. ' 

overgenomen van de Nederlandse 
Octrooiraad, omdat die laatste van alle 
Europese landen al de meest uitgebreide ver
zameling had opgebouwd. Duitsland kreeg de 
beoordelende instantie van de Europese 
Octrooiraad toegewezen, die uiteindelijk uit
maakt of een aanvraag wordt gehonoreerd. 
Maar het zoekwerk, wat aan de beoordeling 
van elke aanvraag vooraf gaat, wordt in 
Rijswijk verricht. 

Een octrooi-aanvraag moet voldoen aan 
twee criteria. De beschreven uitvinding moet 

nieuw zijn, en zij moet voldoende uitvin
dingshoogte hebben. 'Nieuw betekent dat de 
uitvinding niet eerder beschreven mag zijn in 
een publikatie die in een openbare biblio
theek te vinden is,' aldus Koper. Het tweede 
criterium is minder makkelijk te definiëren. 
Koper geeft een voorbeeld: 'Een kubus-vor
mig suikerklontje staat wellicht nergens 
beschreven, maar als iemand daarop octrooi 
zou aanvragen zou er toch sprake zijn van 
onvoldoende uitvindingshoogte.' 

Of een uitvinding nieuw is wordt per geval 
nauwkeurig nagegaan door de dertienhon
derd medewerkers van de Europese 
Octrooiraad, die jaarüjks 56.000 octrooi-aan
vragen te verwerken krijgen. Ondanks het 
gigantische aantal aanvragen wordt er volgens 
Koper hoogst zelden iets totaal nieuws uitge
vonden. Meestal gaat het om aanpassingen en 

verfijningen van eerdere uitvindingen. De 
meeste octrooi-aanvragen hebben betrek
king op massaprodukten, zoals plastic 
bloempotjes of verpakkingen, waarvan er 
miljoenen tegelijk worden verkocht. 

Veertig procent gehonoreerd 
Octrooi wordt alleen verleend op werkwij
zen en machines en op produkten die met 
die werkwijzen en machines worden 
gemaakt. 'De ontdekker van penicilline 
kon geen octrooi krijgen, omdat penicilline 
van oorsprong een natuurprodukt is,' licht 
Koper toe. 'Pas toen hij een manier ont
wikkelde om de stof chemisch na te maken, 
kwam hij in aanmerking voor een octrooi.' 

Voor een octrooi-aanvraag moet behalve 
de Europese ook de Amerikaanse en de 
Japanse collectie worden doorgeploegd om 

E te beoordelen of de aanvraag nieuw is. 
I; Vandaar dat in Rijswijk ook alle 
ï Amerikaanse en Japanse octrooien aanwe-
(3 zig zijn. 'Bij de Amerikaanse Octrooiraad 
I worden er ieder jaar 108.000 octrooien 
"" verleend. Bij de Japanse zijn het er zelfs 
300.000 per jaar,' weet Koper. Hij schat dat 
veertig procent van de aanvragen wordt geho
noreerd. 'De technische ontwikkelingen gaan 
zo snel dat bedrijven soms gedurende het 
onderzoek hun aanvraag al weer intrekken.' 

Dat neemt niet weg dat de verzameling van 
de Europese Octrooiraad in hoog tempo blijft 
groeien. 'Het probleem is dat er nooit iets 
weggegooid kan worden,' aldus Koper. 'Ook 
in de oude octrooien kunnen uitvindingen 
beschreven staan die nu weer als nieuw wor
den gepresenteerd.' Een voorbeeld: 'Er was 
een oplossing gevonden voor het gevaar van 
stofexplosies bij de produktie van poeder-
melk. Maar uit onderzoek bleek dat diezelfde 
oplossing al in de vorige eeuw was aangedra
gen ter voorkoming van stofexplosies in de 
mijnbouw.' 
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^ Verkenning Amerikaans technologiebeleid in het vervoer 

TNO-delegatie bezoekt Witte Huis 
INRO, C e n t r u m voor In f ras t ruc tuur , 
T r a n s p o r t en Regionale Ontwikkeling 
van TNO-BSA voert m o m e n t e e l een s tu
die ui t in opdrach t van het D i rec to raa t 
voor het Vervoer van het Minis ter ie van 
Verkeer en Wate r s t aa t n a a r technologi
sche innovat ies in het verkeer en vervoer . 
Belangri jkste doelen van de s tudie zijn 
het identif iceren van de voornaams te 
technologische ontwikkelingen en het 
aangeven van mogelijke m a n i e r e n waar 
op Verkeer en Wate r s t aa t de technologie
factor in h a a r a lgemene vervoersbeleid 
kan incorpore ren . 

M ede in het kader van deze studie heeft 
onlangs een delegatie van Verkeer en 
Waterstaat en T N O een aantal sleu

telorganisaties in de Verenigde Staten 
bezocht, die zich bezig houden met technolo
gie in het vervoer. Het doel was na te gaan 
welke prioriteiten ten aanzien van technologi
sche trajecten men daar gekozen heeft, hoe 
men de gewenste technologische ontwikke
ling bevordert en welke organisatievormen 
men daarvoor gekozen heeft. 

Kaderprogramma 
In totaal zijn een twintigtal instellingen in de 
overheids- en R&D sfeer bezocht. 
Hoogtepunt was het bezoek aan het Executive 
Office of the President (Office of Science & 
Technology Policy) in het Witte Huis. Dit 
orgaan rapporteert direct aan de president en 
opereert onder vice-president Gore. Door de 
Clinton-regering is de National Council of 
Technology Development in het leven geroepen 
die een kaderprogramma voor technologie
ontwikkeling ten behoeve van maatschappe
lijke doeleinden ontwikkelt. Met name de 
conversie van de defensie-industrie naar 
civiele terreinen en de bijbehorende besteding 
jan de vrijvallende defensiegelden spelen 

De delegatie van Verkeer en Waterstaat en TNO in San Francisco. Rechts Martie van der Vlist en 
tweede van rechts Ben Jansen, beiden van TNO-INRO. 

hierin een belangrijke rol. Deze council htcit 
dezelfde status als die op het gebied van de 
nationale veiligheid. Gesproken is met de lei
ding van het Executive Office. Het blijkt dat 
transport een van de acht velden is waarop 
men de technologie-ontwikkeling richt. De 
Council is bezig een National Program for 
Transportation op te stellen waarin de te star
ten activiteiten moeten passen. Acht speer
punten zijn hierbinnen geselecteerd, waaron
der nieuwe materialen in de fysieke 
infrastructuur, vervoersinformatietechnolo-
gieën en next generation automobile (clean car). 

Uitwisseling 
Met name de twee laatste speerpunten waren 
voor de delegatie zeer interessant. In samen
werking met GM, Ford en Chrysler heeft 

men zich ten doel gesteld binnen korte tijd 
een drie maal zuiniger en schone auto op de 
markt te brengen met dezelfde prestaties als 
de huidige voertuigen. In nauwe samenwer
king met ITS-America (ITS = Intelligent 
Transportation Systems) bereidt men omvang
rijke investeringen voor in de intelligente 
infrastructuur. 
Opvallend was dat deze regering aan de maat
schappelijke en beleidsgerichte gevolgen van 
technologische innovatie grote aandacht 
geeft. Dit soort aspecten was onder de vorige 
regeringen uit de belangstelling geraakt. De 
Amerikanen waren zeer gecharmeerd van de 
Nederlandse strategische en integrale ver
voersplanning. Afgesproken is dat er een 
actieve uitwisseling van informatie zal plaats 
vinden. 

Kwaliteitsborging in ziei^enhuizen 
In de gezondheidszorg is behoefte aan een 
in tegraa l kwali te i tssysteem. Een van de 
ini t ia t ieven daa r toe is het Proefproject 
Accredi ta t ie (PACE) . Acht z iekenhuizen, 
verenigd in de St icht ing P A C E , hebben 
kwal i te i t sborgingsnormen ontwikkeld, 
ger icht op het beheersen van de kwaliteit 
van de z iekenhuisorganisa t ie . Het ont
wikkelen van de n o r m e n en het project
m a n a g e m e n t waren in h a n d e n van P G -
T N O . Hoofdfinanciers waren de 
Ziekenfondsraad, TNO en de dee lnemen
de z iekenhuizen. De eers te fase van 
P A C E is vorige m a a n d afgerond. 

H et gaat bij PACE niet om de kwaliteit 
van de individuele beroepsbeoefenaar 
in het ziekenhuis, maar om de organi

satorische kant van de zorg. De hiervoor 
opgestelde normen zijn toepasbaar als chec
klist (voorafgaand aan initiatieven tot verbete
ring), als structuur voor procesbeheersing in 
de organisatie en/of als toetsingsinstrument. 
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
(NVZ) heeft besloten de PACE-normen als 
uitgangspunt te nemen voor een in de toe
komst in te stellen accreditatieprocedure voor 
ziekenhuizen. Met ingang van volgend jaar zal 
T N O meewerken aan implementatiecursus
sen onder auspiciën van de NVZ. 

Als hulpmiddel voor het invoeren van de 
normen is een praktijkrichtlijn opgesteld. 
Ziekenhuizen die aan de normen voldoen, 
kunnen in de toekomst een accreditatie krij
gen. Een accreditatiegids dient dan als toet
singsinstrument. 

Er zijn nu 21 normen opgesteld voor ver
schillende afdelingen en diensten in een zie
kenhuis. De Ziekenfondsraad heeft zich 
inmiddels bereid verklaard ook het vervolg 
van PACE te financieren. Eind 1995 hoopt 
men de resterende 16 normen gereed te heb
ben. Dan is de gehele ziekenhuis-organisatie 
in normen beschreven. 


