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RASimAs: Eerste resultaten van voortreffelijkheid!  

Erik Smistad en Frank Lindseth van SINTEF Medical Technology, Noorwegen, werden bekroond 

op de MedViz 2015 conferentie.  

In 2013 heeft de Europese Unie 3,3 miljoen euro toegekend onder het Seventh Framework Programme 

voor het Regionale Anesthesie Simulator en Assistent (RASimAs) project, waarmee het tot stand 

brengen van regionale anesthesie in de dagelijkse routine van de patiëntenzorg in Europa wordt beoogd.  

Regionale anesthesie heeft een aantal voordelen voor de patiënten, zoals onder andere eerdere 

mobilisatie en ontslag uit het ziekenhuis, evenals een sterke economische impact: besparingen van 

maximaal 100.000 euro per operatiezaal per jaar zijn geschat in Europa.  

Het RASimAs project vergaarde experts uit 10 landen in een consortium van academische ( 

wetenschappers gespecialiseerd in medische beeldvorming, computerwetenschap or virtuele 

werkelijkheid), industriële (gespecialiseerd in medische toestellen) en klinische partners 

(gespecialiseerd in anesthesie). Na de helft van de projectduur, werden de resultaten van excellentie 

erkend door de wetenschappelijke gemeenschap.  

Erik Smidstad, een jonge onderzoeker uit Noorwegen en lid van het RASimAs team heeft een poster 

gepresenteerd op de MedViz conferentie 2015 in Bergen, Noorwegen, 15-16 juni, 2015. MedViz “van 

visie tot besluit” is een cluster van groepen die een interdisciplinair onderzoek uitvoeren in geavanceerde 

beeldanalyse en visualisatie’. Erik presenteerde nieuwe werkwijzen voor het segmenteren van structuren 

zoals de femorale slagader en ezenuw in ultrasone beelden van de femorale regio, samen met registratie 

van een 3D model gebruikt om de gebruiker naar het doelgebied te leiden – een belangrijke component 

van RASimAs dat wordt ontwikkeld onder de beleleiding van dr. Frank Lindseth, een senior onderzoek 

bij SINTEF.  

“Vanaf het eerste moment was ik gefascineerd door het idee van RASimAs om de allernieuwste 

algoritmes, hardware technologie en medische modellen ten behoeve van de patiënt samen te smelten” 

aldus Erik, die onlangs zijn proefschrift over medische beeld segmentatie voor een betere chirurgische 

navigatie indiende alvorens hij een voltijds onderzoeker bij SINTEF Medische Technologie in 

Trondheim, Noorwegen werd. “Vandaar was ik blij toen mij de onderzoekerspositie in dit project werd 

aangeboden en heb ik meteen aanvaard”. “We zijn blij dat Erik zich bij ons team heeft aangesloten, 

omdat hij inderdaad bijdraagt aan het nieuwste van medische wetenschappen en technologie” voegt dr. 

Frank Lindseth van SINTEF, Noorwegen, toe, die reeds het proefschrift van Erik adviseerde. Prof. Dr. 

Thomas Deserno, Uniklinik RWTH Aken, Duitsland, die het RASimAs consortium leidt, voegt hieraan 

toe: “Dit zal zeker weten niet de laatste award zijn die we zullen ontvangen voor ons meest innovatieve 

werk bij RASimAs” terwijl hij Erik en Frank feliciteert voor hun buitengewone onderzoek.  
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De award poster gepresenteerd op MedViz 2015 

 

 

Erik Smistad en Prof. Antonella Zanna Munthe-Kaas, moderator pop het MedViz 2015 Poster Sessie. 

 


