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1. Samenvatting 

De arts maakt bij de diagnostiek van neurologische afwijkingen bij patiënten vaak gebruik 

van twee vormen van onderzoek: 1) het neurologische onderzoek en 2) beeldvormende 

diagnostiek. Voor kennis van neurologische ziekten, is inzicht in de (neuro)anatomie en een 

goed ontwikkeld ruimtelijke inzicht onontbeerlijk. Binnen de opleidingen Geneeskunde, 

Biomedische Wetenschappen, Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie, 

Psychologie en Tandheelkunde wordt de basis voor deze kennis gelegd bij het anatomisch 

onderwijs. Op deze basale inzichten en kennis bouwen vervolgens het klinisch-, pathologisch- 

en radiologisch onderwijs voort. Het opdoen van kennis van de (neuro)anatomie hiervan is 

echter niet eenvoudig en vereist een behoorlijke basiskennis en een hoog ruimtelijk inzicht. 

Bij de toelating tot de bovengenoemde opleidingen wordt echter niet geselecteerd op 

ruimtelijk inzicht en dus bestaan er grote verschillen in ruimtelijk inzicht tussen studenten. 

Studenten met een laag ruimtelijk inzicht zouden ondersteund moeten worden om in 

voldoende mate ruimtelijke kennis te kunnen verwerven om over een gedegen kennis van de 

(neuro)anatomie te beschikken. 

Hiertoe willen wij een door ons ontwikkelde onderwijs-applicatie verder doorontwikkelen. De 

applicatie, GreyMapp genaamd, is een applicatie welke op elke smartphone en tablet wordt 

ondersteund en gebruikt maakt van een mixed-reality principe. Gebruikers kunnen gebruiken 

maken van de non-augmented reality (non-AR) omgeving, alsook van de augmented reality 

(AR) omgeving. Voor zowel de non-AR- als de AR-omgevingen bestaan nog grote kansen 

om deze binnen het onderwijs betekenisvol en waardevol te implementeren. Teneinde dit doel 

te bereiken, zullen een aantal waardevolle en betekenisvolle aanvullingen worden 

geïmplementeerd binnen de  AR en non-AR features van GreyMapp. Middels deze 

toepassingen voorzien wij dat gebruikers de neuroanatomie op een structureerde manier 

waarnemen en deze basale kennis kunnen interpreteren voor het oplossen van medische 

casuïstiek.  

Vanzelfsprekend zullen de nieuwe toepassingen van GreyMapp kritisch worden geëvalueerd 

middels vergelijkend onderzoek middels didactisch onderzoek. Met name bij gebruikers met 

een relatief laag ruimtelijk inzicht wordt een positief leereffect verwacht, alhoewel de 

implementatie van GreyMapp op een grotere schaal voor iedere gebruiker voordelen met zich 

mee zal brengen. Door middel van het invoegen van waardevolle en betekenisvolle AR 

features proberen we een mixed-learning environment te creëren voor elke student. Deze 

nieuwe features van GreyMapp hebben als doel te stimuleren om te leren, zonder dat dit ten 

koste gaat van de inhoud van de te bestuderen materie, zoals helaas vaak het geval bij AR-

toepassingen en gamification in het onderwijs. Hiermee denken wij een uiterst zinvolle en 

duurzame onderwijsinnovatie te bereiken in een moderne digitale omgeving, die zowel 

studenten als docenten aanspreekt. Het is gelukt om een ervaren, technisch geneeskundige op 

het gebied van 3D toepassingen en beeldverwerking te interesseren voor dit project, zodat dit 

project state-of-the-art kan worden uitgevoerd. Tevens zijn twee arts-anatomen van het 

Radboudumc bereid gevonden om hun anatomische en didactische kennis in te zetten voor de 

verbetering van GreyMapp.  
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2. Inleiding 

Begrip van de humane anatomie is van groot belang voor artsen omdat het de basis vormt van 

kennis van mechanismen van ziekte en gezondheid en daardoor bijdraagt aan het stellen van 

de juiste diagnose (Frank, 2005). Met name onderwerpen binnen de anatomie welke als 

uitdagend worden gezien behoeven een uitgebreide basale kennis en ervaring. Voor deze 

uitdagende velden, zoals bij neuroanatomie, kunnen goed ontworpen, waardevolle en 

betekenisvolle ICT toepassingen een uitkomst bieden (Fitzgerald, White, Tang, Maxwell-

Armstrong & James, 2008; Waterston & Stewart, 2005). 

Traditioneel onderwijs binnen de neuroanatomie maakt gebruik van stoffelijke overschotten 

van personen welke bij leven hun lichaam hebben geschonken ten behoeve van de wetenschap 

(Albanese, 2010). Binnen dit traditionele onderwijs zijn er echter een aantal uitdagingen te 

herkennen. Enerzijds is er het toenemend aantal studenten(Frenk et al., 2010), gecombineerd 

met veranderende curricula waardoor er minder tijd wordt gespendeerd aan anatomisch 

onderwijs(Bergman, van der Vleuten & Scherpbier, 2011; Drake, McBride, Lachman & 

Pawlina, 2009; Louw, Eizenberg & Carmichael, 2009). Anderzijds ontstaan er nieuwe, 

modernere vormen van onderwijs waarbij de praktische en soms ethische bezwaren van 

traditioneel anatomisch onderwijs op stoffelijke overschotten niet langer van toepassing 

zijn(Shaffer, 2004; Winkelmann, 2006). Deze nieuwe, moderne vormen van onderwijs 

betreffen met name innovaties binnen de ICT welke, naast hun innovatieve karakter(Bleich, 

2009; Moustafa, 2017), tevens beter aansluiten bij de veranderende profielen van de moderne, 

digitale student (Barraza Castillo, Cruz Sánchez & Vergara Villegas, 2015). Naast het feit dat 

deze digitale innovaties beter passen bij het digitale profiel van de hedendaagse student, 

voldoen de toepassingen tevens aan het anytime, anywhere principe waarbij studenten altijd 

en overal hun eigen onderwijs kunnen vormen(Pandey & Zimitat, 2007; Albanese, 2010). 

GreyMapp is een voorbeeld van zo’n innovatie binnen de ICT ten behoeve van het 

anatomische onderwijs. GreyMapp werd ontwikkeld vanuit de afdeling Anatomie van het 

Radboudumc (projectleiders: Dylan Henssen, Guido de Jong en Anne-Marie van Cappellen 

van Walsum) en werd in 2016 gelanceerd als proeftuin in het onderwijs, gesubsidieerd door 

de Radboud Universiteit (projectleiders: Dylan Henssen, Guido de Jong)
1
. GreyMapp wordt 

inmiddels ingezet bij het bestuderen van hersenanatomie. Door het gebruik van GreyMapp 

krijgen studenten op een andere, meer aansluitende manier, inzicht in driedimensionale 

hersenanatomische kennis. Het leren wordt bovendien interactiever. In 2018 werd bekend 

gemaakt dat GreyMapp verder kon worden doorontwikkeld voor niet-humane neuroanatomie 

en neuro-embryolgie middels een Comeniusgrant van de NWO (projectleiders: Dylan 

Henssen (Radboudumc), Guido de Jong (Radboudumc), Sharon Kolk (Radboud 

Universiteit)). Sinds de invoering en doorontwikkeling van GreyMapp werd echter duidelijk 

dat er een grote behoefte bestaat bij studenten en andere gebruikers tot waardevolle en 

betekenisvolle non-AR- en AR toepassingen van GreyMapp.   

                                                           
1
 https://www.radboudnet.nl/ictinhetonderwijs/proeftuinen/overzicht-proeftuinen/neuroapp-visualisatie-

neuro-anatomische-structuren/  

https://www.radboudnet.nl/ictinhetonderwijs/proeftuinen/overzicht-proeftuinen/neuroapp-visualisatie-neuro-anatomische-structuren/
https://www.radboudnet.nl/ictinhetonderwijs/proeftuinen/overzicht-proeftuinen/neuroapp-visualisatie-neuro-anatomische-structuren/
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Met GreyMapp focussen we op de ruimtelijke kennis van neuroanatomische en 

neuroembryologische structuren als proof-of-concept voor de waardevolle en betekenisvolle 

bijdrage van VR en AR aan anatomisch onderwijs. Bij het gestructureerd waarnemen en 

interpreteren van preparaten van hersenen is het aanleren en verder ontwikkelen van 

ruimtelijk inzicht van cruciaal belang. Natuurlijk is ruimtelijke kennis voor alle artsen en 

wetenschappers van wezenlijk belang bij het doen van lichamelijk onderzoek en het 

beoordelen van beeldvormende technieken. Relevante vragen hierbij zijn: Waar precies 

bevindt de afwijking zich in het lichaam? In welk(e) anatomisch compartiment of 

compartimenten? Hoe is de relatie met aangrenzende weefsels en structuren? Kan de 

anatomische afwijking het klinisch beeld verklaren? Om bovengenoemde redenen zal het 

project zich richten op het leren en verder ontwikkelen van ruimtelijke kennis, in dit geval, 

maar zeker niet uitsluitend, binnen de neuroanatomie. 

Eerder onderzoek vanuit onze afdeling suggereert dat het leren van de menselijke anatomie 

tijdens een onderwijsblok het ruimtelijk inzicht bij studenten vergroot (Vorstenbosch et al. 

2013). Hieruit en uit eerder onderzoek is gebleken dat er duidelijke verschillen bestaan in 

ruimtelijk inzicht tussen studenten. Onderzoek waarbij GreyMapp is vergeleken met klassiek 

neuroanatomisch onderwijs met doorsneden van hersenen toonde een aantal interessante 

resultaten. Ten eerste, het leren van neuroanatomie in doorsnedes met behulp van doorsneden 

bleek significant effectiever dan wanneer doorsnede-anatomie was geleerd met GreyMapp. 

Wanneer echter alleen werd getoetst op 3D inzicht, waren er geen significante verschillen 

tussen de beide groepen. Daarnaast gaven studenten aan dat ze het werken met GreyMapp als 

eenvoudiger en onderhoudender hadden ervaren, hoewel de VR omgeving soms nog lastig te 

bedienen en weinig gebruikersvriendelijk was. Tenslotte was de AR feature volgens studenten 

nog te weinig uitdagend omdat het samenspel tussen het geprojecteerde 3D model en de 

ruimte waarin het  werd geplaatst nog onvoldoende ontwikkeld was (Henssen et al. Submitted 

2018 (Bijlage 1)). Een gebruikersstudie toonde aan dat de interface op dit moment bijdroeg 

aan het gebrek aan samenspel tussen het 3D model en de ruimte waarin het werd geplaatst en 

dat er eveneens verbeteringen moesten worden doorgevoerd om de VR omgeving waardevol 

en betekenisvol te maken voor het leren van studenten. Er was volgens de ondervraagden 

behoefte aan een meer gestructureerde, eenvoudig te bedienen interface waarmee zowel de 

VR als de AR toepassingen daadwerkelijk waardevol en betekenisvol zouden kunnen worden 

(Zie Bijlage 2: Samenvatting Projectvoorstel voor de Stichting IT Projecten zoals mondeling 

besproken dd. 13 juli 2018). Op basis van het eerdergenoemde en aanvullend onderzoek 

(Yammine en Violato, 2015) trekken wij een drietal conclusies inzake AR in het 

(neuro)anatomisch onderwijs: 

1. Driedimensionale visualisatietechnieken zoals VR en AR lijken een betekenisvolle en 

waardevolle ondersteuning te kunnen bieden voor anatomieonderwijs.  

2. Naast de traditionele AR features is het van meerwaarde om de originele doorsneden 

(waarop het 3D model is gebaseerd) toe te voegen aan de AR omgeving. 

3. De interface van en organisatiestructuur binnen GreyMapp verdient aandacht daar deze 

van cruciaal belang is om AR een betekenisvolle en waardevolle bijdrage te laten zijn 
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Hoe deze drie conclusies, op verschillende manieren, in de nieuwe versie van GreyMapp 

zullen worden geïmplementeerd wordt uitgelegd in sectie 3.   
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3. Achtergrond 

De afdeling Anatomie van het Radboudumc beschikt over een unieke collectie van menselijke 

lichamen, lichaamsdelen en organen die buitengewoon fraai geprepareerd zijn en zeer goed 

zijn geconserveerd. Met name de neuroanatomische collectie is, zeker voor Nederlandse 

standaarden, uniek te noemen. Deze uniciteit heeft de collectie te danken aan de grootte van 

de collectie van zowel anatomische alsook pathologische preparaten, de tentoonstellings-

mogelijkheid hiervan binnen het Museum voor Anatomie en Pathologie, maar ook vanwege 

de veelheid aan technieken waarmee medewerkers van de afdeling Anatomie de bouw van 

hersenen inzichtelijk kunnen maken. Zo beschikt het Radboudumc over magnetische 

resonantie scanners (MRI scanners) welke met ultrahoge veldsterkte de bouw van de hersenen 

tot in detail kunnen vastleggen. De gescande preparaten kunnen vervolgens op verschillende 

wijzen worden geprepareerd. Eén van de technieken betreft de witte stof dissectie volgens 

Klingler (Klingler et al. 1934) waarmee witte stof preparaten kunnen worden vervaardigd. 

Door een tweede, unieke conserveermethode hieraan toe te voegen, plastinatie, worden witte 

stof preparaten meer duurzaam. Al het vocht wordt vervangen door een vloeibare polymeer 

waardoor preparaten minder kwetsbaar zijn en ook buiten het onderwijs op het 

snijzalencomplex kunnen worden ingezet.  

Hoewel deze onderwijsontwikkelingen al een belangrijke bijdrage leveren aan het anytime 

anywhere principe, blijft er het medisch-ethisch aspect bestaan ten aanzien van gebruik van 

lichamelijk materiaal van overledenen welke hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan 

de wetenschap. De meest recente onderwijsinnovatie van de afdeling Anatomie, in 

samenwerking met de afdeling Neurochirurgie, GreyMapp, is daarmee een uitkomst welke 

antwoord biedt op deze vragen. Desalniettemin bestaan er nog significante uitdagingen om 

GreyMapp waardevol en betekenisvol in te zetten binnen het medisch wetenschappelijk 

onderwijs.  

Deze uitdagingen betreffen: 

1) Verbeteren navigatie 1: verbeteren tactiele input t.b.v. de gebruiksvriendelijkheid 

(binnen de AR-omgeving) 

2) Verbeteren navigatie 2: verbeteren organisatiestructuur t.b.v. het leren  

3) Moderniseren interface-design (binnen de non-AR omgeving) 

4) Toevoegen van bron-data (MR slices) aan non-AR omgeving 

5) Toevoegen van bron-data (MR slices) aan AR omgeving 

6) Verdere implementatie van GreyMapp binnen het onderwijs  

7) Creëren van Software Development Kit t.b.v. Open Source karakter 

 

Meer informatie over deze  uitdagingen volgt in sectie 6 
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4. Vraagstellingen 

Op geleide van sectie 3 kunnen de volgende vraagstellingen worden geformuleerd: 

I. Hoe kunnen de genoemde uitdagingen om de AR functionaliteit binnen GreyMapp te 

verbeteren worden ontwikkeld?  

II. Hoe kan de interface van GreyMapp zo worden ontwikkeld dat deze voldoet aan de 

aanbevelingen van het gebruikersonderzoek
2
 en daarmee bijdraagt aan het waardevol 

en betekenisvol inzetten van AR in het anatomisch onderwijs. 

III. Hoe kan GreyMapp verder worden geïmplementeerd in het anatomisch onderwijs? 

IV. Kunnen we aantonen dat GreyMapp (na doorvoering van ad. I en II) het leerrendement 

binnen het (neuro)anatomisch onderwijs en  ruimtelijke kennis daadwerkelijk verbetert 

bij studenten? 

 

  

                                                           
2
 zie Bijlage 2 
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5. Vooronderzoek 

5.1 Het ontwikkelen van de eerste versie van GreyMapp door de afdelingen Anatomie en 

Neurochirurgie in de personen van D. Henssen en G. de Jong 

Met behulp van een Proeftuin ICT subsidie (7000 euro) van de Radboud Universiteit is de 

eerste versie van GreyMapp ontwikkelt. Binnen deze versie van GreyMapp werd het mogelijk 

voor studenten om tien neuroanatomische structuren in een AR- en non-AR omgeving te 

bestuderen. De structuren waren 3D segmentaties van neuroanatomische structuren zoals deze 

zichtbaar zijn op een MRI scan van een gezonde proefpersoon. De desbetreffende scan was 

uitgevoerd volgens een standaard-protocol binnen de gezondheidszorg in Nederland. Dit 

betekent dat de scan, alhoewel verkrijgen uit een onderzoekssetting, dezelfde kenmerken had 

als die van klinische radiologische beelden. De magneetsterkte van de MRI scanner bedroeg 

1.5Tesla en de scantijd was relatief kort (ongeveer 30 minuten). Deze eerste versie van 

GreyMapp werd met enige regelmaat toegevoegd aan het reguliere onderwijs van studenten 

dat plaatsvond binnen het snijzalencomplex van de afdeling Anatomie van het Radboudumc. 

Steeksproefsgewijze evaluatie vond plaats met behulp van kwalitatief onderzoek in de vorm 

van inductieve interviews.  

Er bestaat dus een uitgebreide ervaring met het ontwikkelen, uitvoeren en modelleren van 

nieuwe museale taferelen met een medische inhoud, een sterke didactische boodschap en een 

deels klassieke, deels moderne vormgeving die goed past in de serene sfeer van het museum.  

 

5.2 Het ontwikkelen van de tweede, uitgebreidere versie van GreyMapp en het implementeren 

van deze versie binnen het curriculair onderwijs van verscheidene opleidingen van de 

Radboud Universiteit door D. Henssen, G. de Jong (Radboudumc) en S. Kolk (Radboud 

Universiteit) 

Met behulp van een NWO Comenius Teaching Grant (50.000 euro) werden en zullen 

verschillende plannen voor GreyMapp worden uitgevoerd. Allereerst werd een nieuw 

preparaat gescand en gesegmenteerd ten behoeve van de 3D modellen van GreyMapp in de 

AR- en non-AR omgeving. Dit brein werd post-mortem gescand met behulp van een MRI 

scanner (Oxford University, UK), waarbij de scantijd zo’n 20 uur betrof en de magneetsterkte 

7Tesla. Door deze nieuwe scan kon het aantal neuroanatomische structuren worden uitgebreid 

naar ruwweg 60 structuren met een hogere resolutie. Daarnaast werd de nieuwe versie van 

GreyMapp in December 2017 voor het eerst in het reguliere onderwijs van bachelor-studenten 

Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen ingezet, waarna reguliere implementatie 

binnen het (neuro)anatomisch onderwijs van de Faculteit der Medische Wetenschappen van 

de Radboud Universiteit een feit was. De launching pilot voor GreyMapp onderwijs aan de 

Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatie van de Radboud Universiteit volgt in het 

najaar van 2018. Ten derde werd contact gelegd met collega dr. Bakker (Academisch Medisch 

Centrum Amsterdam, Universiteit van Amsterdam) ten behoeve van het verkrijgen van haar 

open-source segmentaties van het zich ontwikkelende zenuwstelsel in menselijke embryo’s. 

Met deze data zijn wij in staat een vierde dimensie aan GreyMapp toe te voegen: de tijd. Het 
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zich ontwikkelend zenuwstelsel wordt zo in vier dimensies weergegeven: in 3D en 

veranderend over de tijd in zowel de AR- alsook de non-AR omgeving van GreyMapp. In de 

toekomst zullen ook enkele diermodellen aan GreyMapp worden toegevoegd met behulp van 

de financiering van de NWO.  

 

5.3 Onderzoek van (neuro)anatomisch onderwijs  

- Didactisch onderzoek GreyMapp (Bijlage 1): Er werd een extracurriculair onderzoek 

opgestart waarbij studenten op basis van hun geslacht en 3D inzicht werden gerandomiseerd 

over twee groepen: de GreyMapp groep (AR-groep) en de groep welke werkte met 

doorsnedes van het brein (controlegroep). Studenten uit beide groepen verschilden niet 

significant ten aanzien van leeftijd, geslacht, opleiding of 3D inzicht van elkaar. De 

controlegroep toonde een hoger leerrendement in vergelijking tot de AR-groep, hetgeen te 

wijten bleek aan het feit dat de studenten uit de controlegroep in het voordeel waren door de 

toetsvragen welke over de doorsnedes gingen. Op het gebied van 3D inzicht waren er geen 

significante verschillen te bemerken tussen de groepen. Kwalitatieve uitkomsten van dit 

onderzoek toonde aan dat de AR en non-AR functies van GreyMapp verbeterd kunnen 

worden middels het toevoegen van de MRI doorsneden waarop de 3D modellen waren 

gebaseerd.   

- Anatomieonderwijs kan ruimtelijk inzicht verbeteren (Vorstenbosch et al. 2013): Met behulp 

van een mentale rotatietest werd het ruimtelijk vermogen van geneeskundestudenten getest, 

zowel voorafgaande aan als direct na een onderwijsblok anatomie. Het anatomieonderwijs 

kan als een training voor het ontwikkelen van ruimtelijk vermogen dienen. 

- Radiologische beeldvorming van de teratologiecollectie (promovendus L. De Boer, afdeling 

Anatomie, conservator Museum voor Anatomie en Pathologie): Door middel van CT en MRI 

scanning kunnen interne morfologische afwijkingen bij teratologische preparaten worden 

vastgesteld hetgeen van invloed is op de diagnose en inzicht in de mogelijke ontstaanswijze. 

Ook heeft deze aanpak een positief effect op de educatieve presentatie van deze preparaten in 

het museum. Met hulp van de radiologische scans zijn driedimensionele modellen 

vervaardigd die de preparaten op een heel transparante en aanschouwelijke wijze uitbeelden. 

Er bestaat dus een uitgebreide ervaring met het uitvoeren, interpreteren en uitdragen van 

wetenschappelijk onderzoek van biomedisch onderwijs. Er bestaat tevens ruime ervaring met 

het verkrijgen van inzicht in de ruimtelijke kennis en in het maken van geavanceerde 

driedimensionale beelden van preparaten. 

 

5.4 Ontwikkeling en modificaties van GreyMapp welke bijdragen aan het behalen van de 

eerdergenoemde doelen  

Drs. Dylan Henssen is als promovendus verbonden aan de afdelingen Anatomie en 

Neurochirurgie van het Radboudumc.  Als arts, anatoom en docent is hij deskundig op het 
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gebied van de klinisch anatomie, de neuroanatomie en -embryologie in het bijzonder. 

Daarnaast begint Henssen in 2019 aan zijn opleiding tot Radioloog/Nucleair Geneeskundige 

aan het Radboudumc, waaraan een aanstelling bij het Radboudumc voor tenminste 5 jaren is 

verbonden. Reeds vanuit zijn promotie-onderzoek heeft Henssen veel ervaring met het 

inzetten en interpreteren van MRI-scans van het menselijk brein. Vanuit zijn eerdere projecten 

met GreyMapp en vanuit zijn functie als docent heeft Henssen ervaring opgedaan met het 

uitvoeren van projecten welke zich bezighouden met het effectief inzetten van 

driedimensionale beeldvorming binnen het medisch-wetenschappelijk onderwijs.  

Drs. Guido de Jong heeft een achtergrond in de Technische Geneeskunde en is op dit moment 

promovendus en research-coördinator van de afdeling Neurochirurgie. De Jong heeft zich met 

name gespecialiseerd in het creëren van verschillende (3D) computermodellen. Onderdeel van 

zijn promotietraject behelst het ontwerpen en bouwen van 3D modellen van schedels bij 

schedelnaadvergroeiingen (craniosynosthosis) bij kinderen. Daarnaast is De Jong sinds de 

oprichting van GreyMapp de drijvende kracht geweest achter de technische ontwikkelingen. 

Op grond van deze specificaties menen wij dat Drs. De Jong uitermate geschikt is om het 

technische gedeelte van het project te begeleiden. Daarnaast heeft De Jong een vaste 

aanstelling bij het Radboudumc, waarmee de waarborging van het technisch element van 

GreyMapp voor langere tijd geborgd kan worden.  

Dr. Anne-Marie van Cappellen van Walsum, arts-anatoom, is als co-promotor van drs. D. 

Henssen nauw betrokken bij zijn onderzoek en heeft daarbij in belangrijke mate bijgedragen 

aan zijn kennis over neuroanatomie en beeldvormende technieken. Daarnaast is zij als 

onderzoeksleider van het onderzoek “Connections in the brain” de meer ervaren specialist op 

het gebied van humane neuroanatomie. Als universitair docent in de anatomie zal van haar 

ook op didactisch gebied belangrijke input worden verkregen. Van Cappellen van Walsum 

heeft een vaste aanstelling bij het Radboudumc, waarmee de waarborging van het anatomisch 

element van GreyMapp voor langere tijd geborgd kan worden. 

 

5.5 Pilot study met beoogd prototype van de verschillende doelen 

Op geleide van het model van Biggs en Tang (2011) aangaande constructive alignment werd 

de huidige versie van GreyMapp kritisch beoordeeld door de ontwerpers en gebruikers. 

Binnen constructive alignment gaat men uit van het inzicht dat studiegedrag kan worden 

beïnvloed door het ontwerp, de programmering en de toepassing van onderwijsmethoden en 

vormen van toetsing in het onderwijsproces.  

Doel van neuroanatomisch onderwijs met GreyMapp 

Studenten leren de anatomie en onderlinge verhoudingen van witte en grijze stof in de hersenen 

rondom de ventrikels te herkennen op zowel doorsnedes als in neuroanatomische modellen/preparaten.  

 

Ontwerp van neuroanatomisch onderwijs met GreyMapp 
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Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om eerdergenoemde anatomie en verhoudingen te 

bestuderen in 2D en 3D in zowel de AR- als non-AR setting van GreyMapp. Hiertoe moet de 

organisatiestructuur van GreyMapp worden aangepast zodat de te onderzoeken neuroanatomische 

structuren gesorteerd worden op een correcte anatomische wijze. Dit dient als constant feedback 

systeem. Daarnaast moet GreyMapp zowel doorsnedes als 3D modellen kunnen weergeven. Deze 

beide opties dienen ten slotte in zowel de AR als de non-AR omgeving te gebruiken zijn. 

 

Programmering van neuroanatomisch onderwijs met GreyMapp  

Onderwijs met GreyMapp zal binnen experimentele settings vooral extracurriculair gebeuren gezien 

de eisen van de medisch-ethische commissie de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs, 

aangezien er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs bestaat om curriculair onderwijs te vervangen 

door GreyMapp. Als aanvulling op het reguliere neuroanatomisch onderwijs zal GreyMapp gefaseerd 

over 2 academiejaren (Bachelor-niveau) worden ingezet (2019-2021). Studenten kunnen GreyMapp 

dan gebruiken voor, tijdens of na het onderwijs op het snijzalencomplex. 

 

Vormen van neuroanatomisch onderwijs met GreyMapp 

Onderwijs met GreyMapp kan verschillende vormen aannemen. Vooralsnog is het voor de hand 

liggend dat er GreyMapp in deze vorm kan worden gebruikt als voorbereiding op onderwijs op het 

snijzalencomplex. GreyMapp kan dan gebruikt worden als leermethode waarmee zelfstudieopdrachten 

kunnen worden gemaakt. Dit is vergelijkbaar met een voorbereidende E-learning. Gedurende het 

onderwijs op het snijzalencomplex kan GreyMapp fungeren als naslagwerk, vergelijkbaar met een 

anatomische atlas. Na het onderwijs op het snijzalencomplex kan GreyMapp gebruikt worden als 

recapitulatie-methode om de geleerde stof te herhalen, opnieuw met behulp van zelfstudieopdrachten.  

Echter, er bestaat een mogelijkheid om GreyMapp als virtual reality (VR-)toepassing beschikbaar te 

stellen voor studenten. Hiertoe willen we nu vast enkele voorbereidingen treffen, al is dat vooralsnog 

toekomstmuziek. Door GreyMapp in te zetten als VR-toepassing kan in de toekomst een hoorcollege 

of VR-practicum worden gegeven, aangevuld met GreyMapp.  

Daarnaast is het voor studenten mogelijk om met GreyMapp een anytime anywhere 

leerpincipe te ondergaan. Studenten kunnen GreyMapp in hun eigen omgeving, thuis of zelfs 

onderweg gebruiken om op een laagdrempelige manier hun neuroanatomische kennis bij te 

schaven.  

 

5.6 Concurrentie-analyse 

Om GreyMapp te vergelijken met andere, concurrerende applicaties werd een concurrentie-

analyse verricht. Hierbij stond onderstaande vraag centraal:  

“Hoe kan GreyMapp zich onderscheiden van vergelijkbare applicaties?” 

In onderstaande analyse lichten wij de concurrentieanalyse op de drie meest professionele 

applicaties verder toe.  
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5.6.1. Brain & Nervous System Pro III 3D4 Medical 

Deze applicatie heeft meerdere navigatiemogelijkheden welke niet allemaal even goed functioneren, 

maar wel laten zien wat de mogelijkheden hieromtrent zijn. Het navigeren door het model zonder 

gebruik te maken van de navigatielijsten gaat niet erg vloeiend en is schokkerig. Daarnaast is de 

gebruiker sterk afhankelijk van de ‘hints’ om te begrijpen welke mogelijkheden er zijn. Een andere 

navigatiemogelijkheid betreft het zelf op zoek gaan naar structuren. Dit is echter erg complex en 

weinig gebruiksvriendelijk. De applicatie heeft veel verschillende functionaliteiten. Zo is het mogelijk 

om informatie over verschillende elementen inzichtelijk in beeld te krijgen. De manier waarom 

informatie over de elementen inzichtelijk wordt gemaakt is vermoeiend, het activeren van de pin’s en 

deze vervolgens aanklikken en daarna op de titel van het pinnetje klikken om de informatie te kunnen 

zien is omslachtig. De kaders waarbinnen deze informatie staat hebben een aantal tabbladen, echter 

wisselt het formaat van het kader per tabblad, dit is storend en onnodig. Er zijn animaties binnen de 

applicatie verwerkt, welke een goed overzicht geven van de te bestuderen anatomie.  Daarnaast kan 

een gebruiker notities toevoegen, hetgeen waardevol kan zijn. Echter, gezien het feit dat deze notities 

onoverzichtelijk ver weg zijn gestopt, is het de vraag of gebruikers het echt gaan gebruiken. De 

applicatie voelt experimenteel aan waarbij de makers zich niet hebben weten te focussen op een enkele 

manier van navigatie.  

 

5.6.2 3D-Organon Anatomy - Brian and Nervous System Medis Media Pty Ltd  

Deze applicatie biedt een simpelere navigatievorm die bestaat uit het manipuleren van het model. Er 

zijn een beperkt aantal mogelijkheden waardoor de applicatie overzichtelijk blijft. Het kruimelpad dat 

gebruikt wordt om de navigatie te structureren is volledig, maar niet interactief. Het navigeren 

middels manipulatie van het model gaat enigszins moeizaam, het in en uitzoomen heeft ‘weerstand’ en 

gaat daardoor dus trager. Het model anders oriënteren door middel van het gelijktijdig gebruik van 

twee vingers gaat wel goed. Het roteren van het model is problematisch doordat het model een 

centrale ‘as’ heeft waarom het draait. Deze as ligt in het midden van het model, waardoor het 

bestuderen van structuren in de schedel (bijv. het brein), het model erg gevoelig is voor kleine 

rotaties. Dit maakt het navigeren in structuren ver van de draai-as, onprettig. Al met al is het een 

applicatie die in de basis de juiste functionaliteiten biedt maar veel zaken kunnen hier nog aan 

verbeterd worden. Deze applicatie geeft wel een betere kijk op hoe een enkele vorm van navigatie een 

dergelijke applicatie kan gaan werken. 

 

5.6.3 Essential Anatomy 5 3D4Medical 

Het is te merken dat deze applicatie gebaseerd is op dezelfde principes als de eerdergenoemde 

applicatie “3D Organon Anatomy - Brian and Nervous System Medis Media Pty Ltd”. Enkele 

verbeterde features zijn ook merkbaar. De mogelijk uit te voeren acties aan die linkerzijde van het 

scherm zijn voorzien van verklarende teksten en verduidelijkende iconen. De lagen voor navigatie, 

aan de rechterzijde van het scherm geplaatst, hebben meer opties en zijn duidelijker. Om diep in het 

brein-model te kijken moeten de omliggende en meer oppervlakkige elementen verwijderd worden.  m 

dit te doen is het vereist deze te selecteren -  n of meerdere tegelijk- en vervolgens kunnen deze 

verborgen worden. Dit maakt dat het enige moeite kost om diepere structuren te bekijken. Om dit voor 

toekomstige navigatie te vereenvoudigen is er een Bookmark-functie toegevoegd. Hiermee kan snel 

worden genavigeerd naar een opgeslagen locatie, bijvoorbeeld diep in het brein-model. Het kost een 

extra stap om meer informatie over een onderdeel te vinden, door op het ‘info’ knopje te drukken. 

Daarnaast is deze informatie weergegeven in een klein venster in de buurt van het onderdeel 

waardoor het niet erg prettig te lezen is.  

 

Zoals al eerder beschreven is GreyMapp niet de eerste applicatie welke een 3D model van de 

menselijke anatomie toont. GreyMapp heeft de focus gelegd op het neuro-anatomisch 

onderwijs en één van de belangrijkste sterke punten van GreyMapp betreft dat gebruik wordt 

gemaakt van echte, menselijke data. Hiermee trachten we met GreyMapp zo dicht mogelijk 
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bij de realiteit te komen. Uit de concurrentie analyse is gebleken dat dit een unieke invalshoek 

is ten opzichte van andere partijen. 

Een andere essentieel feature van GreyMapp is dat er gebruik wordt gemaakt van AR 

toepassingen. Met de komst van Apple’s ARKIT (https://developer.apple.com/arkit/`) en 

Google’s ARCore (https://developers.google.com/ar/discover/) beginnen andere partijen 

mogelijk deze AR toepassingen ook te implementeren. Deze nieuwe technieken bieden zowel 

voor- als nadelen ten opzichte van de techniek die GreyMapp toepast. Op dit moment zijn de 

AR implementaties binnen GreyMapp vooral een extra feature dan dat ze de gebruiker echt 

meerwaarde biedt. Deze kans kan GreyMapp aangrijpen, door AR op een waardevolle manier 

te implementeren. 

Het feit dat GreyMapp zich volledig richt op de neuroanatomie bied het vele kansen om hierin 

de gebruikers beter te ondersteunen dan dat andere applicaties op dit moment doen. Eén van 

de grootste uitdagingen welke studenten ervaren met het neuroanatomisch onderwijs is het    

inzicht en de ori ntatie van elementen ten opzichte van elkaar. Dit is een didactische uitdaging 

waar andere partijen niet of nauwelijks op in spelen. 

Tenslotte biedt het tonen van meer informatie ook kansen. De concurrerende applicaties 

brengen het gehele menselijk lichaam in kaart waardoor de anatomie is onderverdeeld in vele, 

verschillende systemen. Daar GreyMapp zich focust op de neuroanatomie zijn hier kansen om 

meer specifieke systemen in kaart te brengen. Zo zou GreyMapp bijvoorbeeld kunnen tonen 

uit welke hersendelen het motorische systeem, dat bewegingen aanstuurt, bestaat. 

Kortom zijn er voor GreyMapp voldoende kansen om de markt te betreden waarmee ze hun 

doelgroep beter kunnen ondersteunen dan concurrerende partijen
3
.  

 

 

  

                                                           
3
 Zie Bijlage 2  

https://developer.apple.com/arkit/
https://developers.google.com/ar/discover/


15 
 

6. Werkplan 

1. Verbeteren navigatie 1: verbeteren tactiele input t.b.v. de gebruiksvriendelijkheid (binnen 

de AR-omgeving) 

In Figuur 1 tonen wij de voorgestelde nieuwe AR omgeving van GreyMapp. Bij het opstarten 

van de AR-feature wordt het gehele model gevisualiseerd op een marker die op een 

willekeurige plek ergens in de ruimte wordt geplaatst (Figuur 1A). Centraal in het beeld staat 

een marker geplaatst welke enkel kan worden verplaatst door de tablet te verplaatsen of het 

model te roteren. In de linker- en rechteronderhoek zitten een aantal knoppen en sliders. Aan 

de linkerkant zit de rotatie-slider, waarmee de draaiing van het model gedraaid duidelijk 

wordt. In de hoek rechtsonder zijn drie knoppen zichtbaar: de “Info”, “Hide” en “Isolate” 

knoppen.  

De Info-knop biedt een overzicht van de informatie over de geselecteerde structuur. Deze 

informatie wordt op een soortgelijke manier weergegeven als in de VR-omgeving. De 

organisatieboom is daarbij dus opnieuw voor studenten zichtbaar.  

Middels de Hide knop kunnen structuren worden verborgen, waardoor de marker 

onderliggende structuren kan benoemen (Figuur 1B). Door vervolgens met de tablet te 

bewegen is bewegen kan opnieuw de centrale marker worden verplaatst. Wanneer een 

gewenste structuur is geselecteerd kan men onderzoeken of er meer over deze structuur te 

weten valt te komen door een blik te werpen op de rechterbovenhoek.  

De Isolate knop binnen de AR-omgeving heeft dezelfde functie als binnen de VR-omgeving. 

In de rechterbovenhoek vindt men de “Regio-cirkel”.  e Regio-cirkel toont twee cirkels waar 

in het model men zich bevindt. Door de tablet naar voren of naar achteren te bewegen zoomt 

de gebruiker in of uit op het model, waarbij de cirkels van de regio-cirkel van grootte 

veranderen. Door in te zoomen wordt een regio opgesplitst in verschillende “parts” of 

onderdelen (Figuur 1C en Figuur 1D).  

Om studenten opnieuw te helpen met  het visualiseren van een het 3D model ten opzichte van 

de standaard anatomische posities (en om dus mental rotation te vereenvoudigen), is de slider 

in de hoek linksonder ingebouwd.  eze is te activeren met de knop “View”, ook linksonder in 

beeld. Hiermee verschijnt een cirkel met twee kleuren in beeld: Groen voor de laterale zijden, 

blauw voor de anterieure en posterieure aspecten. Hiermee kan de gebruiker, samen met de 

slider in de linkerhoek snel een overzicht krijgen welk aanzicht bijvoorbeeld links-lateraal 

betreft (Figuur 1E). Middels de “Rotate” knop in de hoek linksonder in beeld kan men het 

model ook rond haar as draaien zonder de tablet te verplaatsen. Dit is met name handig om 

het model zo rond om haar as draaien dat de onderkant bestudeerd kan worden (Figuur 1F).  
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2. Verbeteren navigatie 2: verbeteren organisatiestructuur t.b.v. het leren  

Na overleg met neuroanatomische experts is naar voren gekomen dat een nieuwe 

informatiestructuur sterk kan bijdragen aan het leereffect van GreyMapp. Ook student-

gebruikers gaven aan hier behoefte aan te hebben. Hierbij kwam naar voren dat gebruikers 

niet alleen moeten weten hoe een structuur in 3D perspectief in het brein gelokaliseerd is, 

maar ook moet begrijpen hoe het brein structureel anatomisch is opgebouwd. Dit kan 

duidelijk gemaakt worden met een “breadcrumb”. Wanneer een gebruiker de stappen van 

GreyMapp volledig doorloopt, doorloopt de gebruiker tevens de anatomische onderverdeling. 

Figuur 1 Nieuwe AR-omgeving van GreyMapp 
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Dit wordt zichtbaar middels de breadcrumbs (een kruimelpad wordt uitgestippeld), waarmee 

hij/zij direct kan zien tot welke systemen de te onderzoeken structuur behoort. Ook moet dit 

inzichtelijk zijn voor gebruikers die gebruik maken van de zoekfunctie van GreyMapp. Met 

de zoekfunctie kan de gebruiker rechtstreeks doorgelinkt worden naar de gewenste structuur. 

Om toch hierbij overzicht te bewaren, verschijnt automatisch hetzelfde kruimelpad waarmee 

de gebruiker de structuur in een context kan plaatsten. Ook zonder het gebruik van de 

navigatiesystemen is het mogelijk om een structuur te selecteren. Dit kan simpelweg door het 

aanklikken van de gewenste structuur; dezelfde organisatieboom wordt vervolgens in het 

rechterdeel van het scherm opgebouwd (Zie Figuur 2). 

 

 

 

  

Figuur 2 Nieuwe informatiestructuur van GreyMapp met behulp van “breadcrumbs” 



18 
 

3. Moderniseren interface-design 

Wanneer een gebruiker een gewenste structuur heeft gevonden, kan de gebruiker vervolgens 

op de informatieknop (kleine i in cirkel) drukken; hiermee verschijnt informatie over de 

structuur in beeld. Tevens kan de gebruiker in één oogopslag uit bovenstaande termen 

afleiden tot welke subsystemen en embryologische systemen de nucleus caudatus behoort. 

Nadat een structuur of een verzameling structuren is geselecteerd (ongeacht de wijze waarop 

deze structuren zijn gevonden) verschijnen nu drie nieuwe knoppen in beeld: “Fade”, 

“Isolate” en “Hide” met bijpassende iconen. Door op isolate te klikken worden de 

geselecteerde structuren apart gevisualiseerd, los van de andere structuren voor nadere 

bestudering.  e gebruiker komt hiermee in het tabblad “rotation”, waarbinnen, net zoals het 

hele model, ook het geïsoleerde model gedraaid en gekeerd kan worden met behulp van 

“swiping” (het slepen van de vingertop over het scherm). Binnen het tabblad rotation kan het 

model in elke gewenste oriëntatie worden neergezet, maar omdat we weten dat studenten het 

lastig vinden om het model uit deze positie met mental rotation te draaien naar de standaard, 

anatomische posities middels is er een extra tabblad toegevoegd. Deze vindt men door in de 

hoek van het scherm linksonder op de knop te klikken waarmee men een extra menu opent. 

Dit menu betreft drie tabbladen. Het eerste tabblad (“Rotation”) werd zojuist besproken. Het 

tweede tabblad heet “View”, waarbinnen het gebruikers mogelijk wordt gemaakt om hun 

model virtueel in een standaard anatomische positie te draaien, bijvoorbeeld het rechts-

laterale aanzicht. Het groene breinmodel binnen de grijze anatomische vlakken draait mee met 

het 3D model en toont een snel overzicht van de oriëntatie van het brein waarbinnen het 

model past (Figuur 3).  

 

 

Figuur 3 Voorbeeld van de moderne interface van GreyMapp  

Hier zichtbaar: de nieuwe te ontwikkelen oriëntatie-feature van GreyMapp 
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4. Toevoegen van bron-data (MR slices) aan non-AR omgeving 

Het derde en laatste tabblad betreft het “Slices” tabblad.  oor hierop te klikken kan de 

gebruiker kiezen tussen drie soorten slices door het brein en het model: transversaal, coronaal 

of sagittaal. Na keuze blijf het kleine menu rechtsonder in beeld met het groene brein 

interactief weergeven welke doorsnedes gemaakt worden en op welke hoogte/diepte/breedte. 

Enkele voorbeelden van MRI-doorsnedes in alle richtingen en de invoeging van het 3D model 

in zo’n MRI-slice zijn weergegeven in Figuur 4. Ook de afstand tussen elke slice kan worden 

ingesteld tot een interslice distance van 0,25mm. Daarnaast kan, door middel van het 

aanvinken van het sterretje in de slider, de bestudeerde slice als favoriet worden ingesteld. 

Hiermee kunnen gebruikers moeiteloos slices terugvinden welke voor hen van meerwaarde 

waren. 

5. Toevoegen van bron-data (MR slices) aan AR omgeving 

Om de AR-omgeving verder betekenisvol en waardevol te maken is het plan om de realiteit 

verder te integreren met de digitale wereld. In dit tweede deel van het project wordt de marker 

waarop het digitale 3D model wordt geprojecteerd vervangen door een echt, menselijk brein. 

Dit brein zal door de afdeling Anatomie worden geleverd en betreft een geplastineerd 

exemplaar. Bij deze wijze van prepareren wordt al het water uit het weefsel onttrokken door 

aceton en vervangen door een vloeibare polymeer. De techniek is bekend geraakt door de 

tentoonstellingen van de  uitse anatoom Von Hagens: “Body worlds” 

(https://www.bodyworlds.nl/nl). De techniek van plastinatie wordt volledig zelfstandig door 

de afdeling Anatomie uitgevoerd en staat uitgebreid beschreven in het artikel van Arnts et al. 

Figuur 4 Voorbeelden van doorsnedes en het 3D model in GreyMapp 

https://www.bodyworlds.nl/nl
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Door vervolgens de AR-instellingen van GreyMapp verder door te ontwikkelen kan men met 

behulp van de tablet door het geplastineerde brein heen “scrollen”.  e scan betreft de MRI 

scan welke verder ook binnen GreyMapp wordt gebruikt. Middels non-lineaire transformaties 

worden het volume van het plastinaat en de MRI-scan met elkaar gefuseerd. Het resultaat ziet 

er naar verwachting als volgt uit: https://www.youtube.com/watch?v=478ynSlt_TA.  

 

6. Verdere implementatie van GreyMapp binnen het onderwijs  

Het inzetten van GreyMapp tijdens onderwijs op het snijzalencomplex zorgt voor een extra 

dimensie binnen het onderwijs. Door studenten tijdens snijzaalonderwijs ook gebruik te laten 

maken van de non-AR- en AR-omgeving van GreyMapp is het mogelijk om een “best of both 

worlds” situatie te laten ontstaan. Hierbij kunnen studenten GreyMapp bijvoorbeeld gebruiken 

om zich te oriënteren binnen preparaten wanneer zij op doorsnedes de diepgelegen 

hersengebieden bestuderen en hun onderliggende verhoudingen. In het didactisch onderzoek 

zoals bijgevoegd aan dit document als Bijlage 1 hebben we in twee extreme condities 

gewerkt: hersenanatomie leren met doorsnedes of met GreyMapp. Dit is op de reële 

onderwijssituatie niet van toepassing; het een zal het ander aanvullen en naast elkaar 

bestaan.Het inzetten van GreyMapp als voorbereiding op onderwijs met preparaten of als 

afsluitende opdracht zijn voorbeelden van integratie van twee onderwijsvormen. Enerzijds 

blijft dan het onderwijs met gedoneerd weefsel bestaan, waardoor studenten deze ervaring 

kunnen blijven ervaren. Anderzijds bereiden we studenten op een andere manier voor op de 

kennis welke ze moeten leren tijdens het leermoment op snijzalencomplex. Deze vorm van 

voorbereiding zou dan een vervanging zijn van computer-practica waarbij studenten zelf 

slides doorlopen en vragen beantwoorden. GreyMapp zou deze computer-practica kunnen 

vervangen. Tijdens een voorbereiding met GreyMapp zouden studenten een aantal vragen 

gesteld kunnen krijgen welke ze met GreyMapp moeten zien te beantwoorden. Zo’n zelfde 

constructie zou als afsluitende of herhalende opdracht kunnen worden bedacht na het 

onderwijs op het snijzalencomplex. Ten slotte bestaan er nog diverse VR-toepassingen 

waarmee we in de toekomst VR-practica kunnen organiseren voor studenten. Hiertoe zijn nu 

nog geen concrete plannen, maar we willen deze optie graag beschikbaar houden. Om deze 

reden zal er nu in een korte pilot-fase mee worden getest of de gemaakte modellen VR-

compatibel zijn. Wanneer deze dit niet zijn zal er tijd worden geïnvesteerd om de modellen 

compatibel te maken met VR-ontwikkelingen die mogelijk in de nabije toekomst 

werkelijkheid worden. Hiermee zou het mogelijk worden om middels een VR-omgeving een 

beter visuospatieel beeld te geven van de neuroanatomie aan gebruikers. Gebruikers worden 

hiermee bijvoorbeeld virtueel in de hersenkamers geplaatst alwaar ze middels een 

gamification proces de anatomie leren kennen door zich te bewegen door de hersenkamers.  

 

7. Creëren van Software Development Kit t.b.v. Open Source karakter 

Er  zal een open-source template applicatie van GreyMapp ter beschikking gesteld worden 

waarmee andere partijen een eigen variant van GreyMapp kunnen maken met eigen anatomie. 

Daarnaast zal de pipeline waarmee de GreyMapp 3D modellen tot dusver zijn gemaakt 

openbaar worden gemaakt middels een online handleiding waarbij stap voor stap wordt 

https://www.youtube.com/watch?v=478ynSlt_TA
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uitgelegd hoe je van scans (DICOM- of Nifti-bestanden) tot 3D-modellen komt, welke 

software hiervoor is gebruikt en welke vormen van post-processing nodig zijn. De 

segmentaties dienen gebruikers zelf te maken, maar de pipeline van segmentaties tot 3D-

modellen via smoothing en andere vormen van post-processing zal volledig omschreven 

worden. Hierbij blijven er opties open voor de individuele gebruikers, bijvoorbeeld de 

hoeveelheid van smoothing.  
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7. Inbedding van het onderzoek 

7a. Organisatie 

Drs. Dylan Henssen is medewerker van de afdeling Anatomie van het Radboudumc onder het 

afdelingshoofd Anatomie ad interim, Prof. Dr. Otto Boerman. Anatomische en educatieve 

expertise wordt ingebracht door Dr. Anne-Marie van Cappellen van Walsum, staflid en 

universitair docent Anatomie. Drs. Guido de Jong zal het technische aspect van deze 

ontwikkeling op zich nemen. Drs. De Jong is aangesteld als medewerker bij de afdeling 

Neurochirugie onder het afdelingshoofd, Prof. Dr. Ronald Bartels. Ook Prof. Dr. Ronald 

Bartels is akkoord met het voorgestelde plan. 

 

7b. Wetenschappelijke kritische massa 

Er bestaat ruime inhoudelijke kennis van de anatomie en pathologie binnen het team van 

aanvragers. Drs. Dylan Henssen is op fulltime basis aangesteld aan het Radboudumc en is 

bereid gevonden om dit project ter hand te nemen voor een omvang van 0,2fte gedurende een 

periode van twee jaar middels een post-doc aanstelling bij de afdeling Anatomie.  

Dr. Anne-Marie van Cappellen van Walsum zal haar ervaringen op het educatieve, 

anatomische en wetenschappelijke gebied ten beschikking stellen van dit project. Zij heeft een 

vaste aanstelling bij het Radboudumc aan de afdeling anatomie als staflid en als universitair 

docent.  

Veel ervaring over ICT en in het bijzonder van digitale beeldverwerking heeft drs. Guido de 

Jong, die op fulltime basis aan het Radboudumc is verbonden. Hij is bereid gevonden om de 

technische begeleiding van dit project voor een omvang van 0,1fte gedurende een periode van 

twee jaar op zich te nemen. De Jong zal dit doen binnen zijn vaste aanstelling bij de afdeling 

Neurochirurgie, waardoor hij dan ook voor 0,1fte zal worden vrij geroosterd voor dit project. 

Om de technische ontwikkelingen voorgesteld in deze aanvraag praktisch uit te voeren, is dhr. 

Dylan Duits bereid gevonden om dit project voor 0,2fte ter hand te nemen. 

 

7c. Begeleidingscommissie 

Deze commissie, die bestaat uit ervaren wetenschappers op gebieden die relevant zijn voor 

deze projectaanvraag volgt de voortgang van het project kritisch en mogen de projectleiders 

van gevraagd en ongevraagd advies voorzien. De leden zijn: 

Prof. Dr. Otto Boerman, afdelingshoofd a.i. afdeling Anatomie, Radboudumc (ingestemd) 

Dr. Thomas Maal, coördinator 3D Lab, Radboudumc (ingestemd) 

Dr. Liesbeth Peters-Bax, radioloog, afdeling Radiologie, Radboudumc (in afwachting van 

antwoord) 



23 
 

Dr. Heleen Miedema, Director of the Education Division Technical Medicine, UTwente (in 

afwachting van antwoord) 

 

Namens StITPro heeft Leo Willems zich bereid verklaard om mee te denken en de voortgang 

van het project te toetsen.  

 

7d. Aanstelling 

De afdeling Anatomie is opdrachtgever en de financiële administratie van het project is bij 

deze afdeling ondergebracht (Ing. Harold Kerstens, bedrijfsleider). Het intellectueel eigendom 

berust bij de afdeling Anatomie. Toetsing van deze constructie is voorgelegd bij de 

Concernstaf van de Raad van Bestuur van het Radboudumc.  

 

7e. Bijkomende kosten 

Bijkomende kosten zoals voor congresbezoek zullen separaat worden aangevraagd. 
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8. Budget 

Het totaal aangevraagde budget bij de Stichting IT Projecten bedraagt Euro 115.694,75. Dit 

kan als volgt worden toegelicht: 

 

8a. Personeel 

 Drs. D. Henssen: post-doctoraal onderzoeker voor een uurtarief van Euro 45,- exclusief 

BTW gedurende 2 jaar (300 uur): Euro 32.260,- (aanstelling van 0,2fte) 

 Drs. G. de Jong: post-doctoraal onderzoeker/technisch begeleider voor een uurtarief van 

Euro 45,- exclusief BTW gedurende 2 jaar (150 uur): Euro 16.130,- (aanstelling van 

0,1fte) 

 Dhr. D. Duits: post-doctoraal onderzoeker voor een uurtarief van Euro 45,- exclusief 

BTW gedurende 2 jaar (300 uur): Euro 32.260,- (aanstelling van 0,2fte) 

 Student-assistenten voor ondersteuning bij het maken van de nieuwe features: 150 uur op 

basis van schaal 6 (max.) gedurende de 2 jaar: Euro 7500,- (o.b.v. urendeclaratie bij een 0-

uren contract)  

 

8b. Materieel 

 Hardware en software voor prototypes (bijvoorbeeld Ipads, Mixed reality ondersteunende 

computer, licenties): Euro 8.000,- 

 

8d. Overige kosten 

Bijdrage overhead (16,5% van de personele lasten): Euro 14.544,75 

Kosten statistische ondersteuning, kosten publicaties in Open Access tijdschriften: Euro 

5000,- 

 

8e. Inbreng afdeling Anatomie/Faculteit der Medische Wetenschappen Radboud 

Universiteit/Radboudumc 

Wetenschappelijke inzet projectleiders: begeleiding 2 uur per week gedurende 2 jaar 

Inzet docenten: aanmaken anatomische inhoud voor vernieuwde GreyMapp features +  

participatie aan interactieve ontwikkelproces: 2 uur per week gedurende 2 jaar 

Inzet student-assistenten: participatie aan interactieve ontwikkelproces: 5 uur per week 

Tevens zijn de aanvragers in gesprek met de directeur van de Radboud Health Academy 

(Prof. dr. Roland Laan) om te vragen in hoeverre de onderhoudskosten van GreyMapp voor 

de komende 5 jaar kunnen worden vrijgemaakt vanuit faculteitsbudget.   
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9. Milestones 

 

Milestone Proces Eindverantwoordelijke 

3 maanden  Opstartfase waarin alle 7 uitdagingen nader 

zijn uitgewerkt qua planning is uitgevoerd 

en goedgekeurd door 

Begeleidingscommissie. Aanvragen bij 

Nederlandse Vereniging voor Medisch 

Onderwijs zijn geschreven voor 

wetenschappelijk onderzoek.  

Dylan Henssen 

 

6 maanden  Uitdaging 2 (“Verbeteren navigatie 2) is 

uitgevoerd en geëvalueerd 

Dylan Henssen 

9 maanden  Uitdaging 1 (“Verbeteren navigatie 1”) is 

uitgevoerd en geëvalueerd 

Dylan Henssen 

 

12 maanden  Uitdaging 3 (“Moderniseren van interface 

design binnen de non-AR omgeving) is 

uitgevoerd 

Dylan Henssen 

15 maanden  Uitdaging 7 (“Cre ren van Software 

 evelopment Kit”) 

Guido de Jong 

 

18 maanden  Uitdaging 4 (“Toevoegen van de bron-data 

aan de non-AR feature van GreyMapp”) is 

uitgevoerd 

Dylan Henssen 

21 maanden  Uitdaging 5 (“Toevoegen van de bron-data 

aan de AR feature van GreyMapp”) is 

uitgevoerd en testfase is opgestart 

Guido de Jong 

 

24 maanden  Uiterlijke deadline voor het afronden 

wetenschappelijke publicaties over gebruik 

van AR voor en na onderwijs op snijzaal 

 Onderwijsevaluatie aangaande 

implementatie van GreyMapp binnen het 

curriculaire onderwijs 

Dylan Henssen 
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10. Risico’s en beperkingen 

 

Het project lijkt niet risicovol, omdat het uitgaat van goed functionerende bouwstenen van 

bestaande modules, die aan elkaar gekoppeld moeten worden en moeten leiden tot een 

vernieuwde, verbeterde versie van GreyMapp. Gezien de aanwezige deskundigheid en 

ervaring lijkt deze koppeling zeker uitvoerbaar. Dit geldt ook voor de verdere ontwikkeling en 

modellering tot een breder inzetbare versie van GreyMapp. Hiervoor zijn zowel medisch 

inhoudelijke, anatomische en didactische expertise ruim aanwezig. 

De ontwikkeling van de nieuwe versie van GreyMapp voor onderwijskundige doeleinden 

binnen het (neuro)anatomisch onderwijs wil niet zeggen dat dit product uitsluitend voor die 

leeromgeving geschikt is. Tijdens de ontwikkeling van het product zullen zoveel mogelijk 

opties worden opengehouden om het zo breed mogelijk te kunnen toepassen. Het product zal 

ter beschikking worden gesteld aan alle mogelijke andere gebruikers. Hierbij richten wij ons 

met name op gebruikers bij Universitaire Medische Centra en degenen welke verbonden zijn 

aan alle Universiteiten in Nederland, maar het is ook mogelijk voor andere geïnteresseerden 

om GreyMapp te gebruiken.  

Voor aanvang van de interventiestudie zal vanzelfsprekend toestemming worden gevraagd 

aan de Ethische Toetsingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs 

zoals de voorschriften dicteren.  
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11. Ondertekening (Zal plaatsvinden bij toekenning subsidie (Projectleiders en betrokken 

afdelingen zijn akkoord met voorgelegd voorstel) 

 

a. Projectleiders 

 

 

Drs. D.J.H.A. Henssen 

 

 

Drs. G. de Jong 

 

 

Dr. A.M. van Cappellen van Walsum 

 

 

 

 

b. Afdelingshoofd a.i. Anatomie 

Prof. Dr. O. Boerman 

 

 

c. Afvaardiging STITPRO 
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1. Abstract 

Neuroanatomical education is a challenging field which could benefit from modern innovations, such 

as augmented reality (AR) applications. This study investigates the differences on test-scores, 

cognitive load and motivation after learning neuroanatomy by AR applications or by use of traditional 

cross-sections. Prior to the experiment, a pre-test and mental rotation test were filled in by the 

participants. Pre-test consisted of extended matching questions, double-choice questions and a test 

about cross-sectional anatomy. Gender and MRT-scores were used to stratify students over the AR- 

and cross-section groups. The experiment consisted of two practical assignments: 1) for general brain 

anatomy (all participants) and 2) for structures of the basal ganglia and limbic system (stratified 

groups). Subsequently, a post-test alike the pretest and a motivational questionnaire were taken. 

Finally, a focus group interview was conducted to appraise perceptions of participants. Thirty-one 

(bio)medical students participated in this experiment (19 males (63%); mean age 19.2 ±1.65 years). 

Students who worked with cross-sections had significantly more improvement on test-scores 

compared to students who worked with AR (p=0.035). Further analysis showed that this difference 

was primarily caused by significant improvement on cross-sectional questions Furthermore, students 

in the cross-section group experienced a significant higher cognitive germane (p=0.009) and 

extraneous load (p=0.016) than students in the AR group. No significant differences were found in 

motivational scores. To conclude, AR applications can be used to enrich anatomical education, though 

cross-sectional anatomy can best be studied by use of cross-sections. By adding the original MR-slices 

to the AR application, this limitation of AR might be overcome.   

2. Introduction 

Understanding human neuroanatomy is important for clinicians as it supports the formulation of a 

diagnosis(1). Although important, neuroanatomy is also perceived as challenging and therefore needs 

thorough basic knowledge, insight and practice with insightful preparations, clear atlases and properly 

designed ICT-applications(2). Traditionally, neuroanatomical education is carried out with the use of 

specimens(3), though growing amounts of students, changing curricula(4) and less time assigned to 

anatomical subjects in curricula(5-7) oblige the exploration of new teaching methods. Next to the 

aforementioned, ethical and practical objections increase, whereby alternative teaching methods will 

probably increase of the years(8, 9). Such alternative teaching methods will answer to the needs of the 

modern, digital student in the form of technological innovations(10). Next to practical advantages, 

students have expressed to prefer these new teaching methods when it is considered as interactive, 

engaging and broadly available(11-13). One of the proposed new teaching methods is the 

implementation of three dimensional visualization technology, such as augmented reality (AR).  With 

AR, there is a possibility to augment the real world with virtual sensory information (for example 

sound, touch or images)(14). AR can offer a highly realistic situated learning experience, supportive to 

complex (medical) learning(15). An important advantage of AR over physical models like cross-

sections, is that AR offers the opportunity to get to know the anatomical of a structure thoroughly, by 

virtually disassembling parts and putting them back together. A possible disadvantage of AR is that it 

cannot be felt, only seen (in space), so a mental rotation is possibly needed(15). In 2014, a meta-

analysis of studies that compared three dimensional visualization technology with other ways of 

teaching anatomy (i.e. dissection, cross-sections and 2D images) showed that three dimensional 

visualization technology yielded significant better results with regard to spatial knowledge acquisition. 

However, factual knowledge did not improve significantly more after learning anatomy with three 

dimensional visualization technology(16). These results are in agreement with other studies that show 

that technology-based learning methods are not always superior to classical teaching methods(17-20). 

A possible explanation for this phenomenon might be that computer-based learning methods, 

especially three dimensional visualization technologies (including AR), involve a heavy cognitive load 

in students. This heavy cognitive load is thought to be due to the fact that students need to rotate the 

projected or displayed anatomical structures mentally to align them with the more traditional view of 

the same anatomical structure (sagittal plane, frontal plane, axial plane) in their textbook(21, 22). 

Using physical models or specimens’ brains to learn neuroanatomy has the advantage of haptic 
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feedback as the student can rotate the brain physically, reducing cognitive load(23, 24). Multiple three 

dimensional visualization technologies have been used in anatomical education, one of which is called 

GreyMapp. GreyMapp is an application that was developed by three of the investigators (D.H., G.d.J. 

& A.M.v.C.v.W.) and launched in 2016. GreyMapp was designed with the aim to help students master 

the three dimensional anatomy of the human brain in a modern and innovative way. Within 

GreyMapp, users can navigate between an AR- and non-AR environment, both containing the major 

structures of the basal ganglia, the limbic system, the internal capsule and the ventricular system 

(Figure 1).  

The present study aimed to determine the effectiveness of AR (GreyMapp) in learning neuroanatomy 

with a recently developed application vs. traditional cross-sectional anatomical education. Primary 

outcome measurement of this study was the difference in learning outcome between AR and cross-

sectional anatomical teaching. Secondary outcome measure was the amount of cognitive load and the 

level of motivation experienced by the students within both groups.  

 

3. Materials and methods 

 

3.1 Participants 

This study was conducted at the Radboud University, Faculty of Medical Sciences (Radboud 

University Medical Center) in Nijmegen, The Netherlands. First-year students of Medicine and 

Biomedical science were recruited as they had not studied neuroanatomy prior to the experiment.   

Students who were previously engaged in other, extracurricular, educational activities concerning 

neuroanatomy were excluded. Furthermore, students who had been previously enrolled in another 

bachelor or master study program were excluded. Students participated voluntarily and recruiting was 

carried out by informing students by announcements, online advertisements and placement of 

recruiting posters. Students could sign up for the experiment by sending an e-mail to researchers, after 

which they received an information letter concerning the experiment. After inclusion, participants 

were invited for one evening (duration 3.5 hours) to take part in the experiment. Prior to the 

experiment, all participants provided written informed consent. After eight weeks, subjects were asked 

to participate in a focus group interview. During this focus group interview, the experiences and 

perceptions of participants in either group were assessed qualitatively.  

 

3.2 AR-application: GreyMapp 

GreyMapp (www.greymapp.com, GreyMapp, The Netherlands) was based on a 7T magnetic resonance 

imaging (MRI) scan of the human brain. For this application, the brain of a 83 year old female 

specimen was acquired via the body donor program at the Department of Anatomy of the Radboud 

university medical center, Nijmegen, The Netherlands. Cause of death was cardiac arrest and the body 

was embalmed by perfusion with formaldehyde via the femoral artery within 23 hours (post-mortem 

interval). The brain was extracted from the cranial cavity via a craniotomy within 24 hours after 

perfusion  finished. Inspection of the brain by two neuroanatomists (D.H. and A.M.v.C.v.W.) showed 

no gross pathological characteristics. The brain was stored in 7.7% formaldehyde for 6 months. Prior 

to scanning, the brain was soaked in phosphate-buffered saline (PBS 0.1M, pH 7.4) for 5 days to 

restore possible decreases in T2-relaxation rates(25). The specimen was then placed in a contained 

filled with Fluorinert (FC-3283, 3 M™, St. Paul, USA) for 24 hours, which is a susceptibility-matched, 

hydrogen-free liquid to decrease the free air in the lumina of the blood vessels. All imaging was 

performed using a 28-channel knee coil in one overnight session on a Siemens MAGNETOM 7T MRI 

(Siemens, Erlangen, Germany). Structural imaging was performed at a resolution of 0.25mm isotropic. 

Scanning parameters were a TE of  .79 ms, TR of 7.58 ms and a flip angle (α) of  5° was chosen. 

Subsequently to scanning, all neuroanatomical structures of interest were manually segmented by a 

junior neuroanatomist (D.H.) using ITK-SNAP (www.itksnap.org, Pennsylvania, USA)(26). All 

segmentations were later evaluated by a senior neuroanatomist (A.M.v.C.v.W.). Three dimensional 

volumes were created by use of ITK-SNAP and exported as mesh-files in order to construct a three-

http://www.greymapp.com/
http://www.itksnap.org/
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dimensional application. The application was constructed by a third investigator (G.d.J.) by use of 

Unity software (© 2018 Unity Technologies). Figure 1 provides exemplary images of the AR features 

of GreyMapp. Participants could evoke the displayed brain by focusing the tablet’s camera on a 

printed GreyMapp-marker and then rotate the brain and learn about the different functions of the brain 

through touching the screen. 

 

3.3 Study design 

Figure 2 depicts a flow-chart of  study design. After giving informed consent, all participants started 

with a Mental Rotation Test (MRT). To measure spatial ability, the mental rotation test (MRT) was 

used. The MRT is a test developed by Vandenberg and Kuse in 1978 and measures the spatial ability 

of participants(27). After the MRT, participants took part in a pre-test with neuroanatomical questions. 

The pre- and post-test were used for measuring anatomical knowledge and were adapted from Kooloos 

et al. (2014)(28). The format of the pre- and post tests was identical, though they consisted of differed 

variations of questions, covering identical content. The tests consisted of three parts: 1)a part 

containing extended matching questions (n=9); 2)a part with multiple choice questions (n=11); 3)a 

part with cross-sections containing five outlined structures which need to be named(29). After the 

MRT and pre-test, participants had a short introductory training by one of the researchers for working 

with an AR application similar to GreyMapp. This application, called CarMapp, has the same 

functions as GreyMapp but uses a three-dimensional car model.  After the plenary training, all 

participants were able to work with an AR device individually or in small groups. Subsequently, 

participants had a break of 40 minutes, during which the researchers corrected the MRT forms. Based 

on the results of the MRT and gender of the participants, stratified randomization took place. 

Participants were divided over two groups: 1)the AR-group, working with GreyMapp and 2)the 

control group, working with the classical anatomical teaching with cross-sections. After the break, 

participants went to the dissection rooms for two practical assignments. The participants of the two 

stratified groups participated in two stations sequentially.  The first assignment was identical for all 

participants and provided a global overview of the anatomy of the human brain. The assignments of 

the second station were also equal for all participants, though the AR-group worked with GreyMapp 

and the control group used the anatomical drawings of transverse sections of the human brain. After 

each of the two practical assignments, the participants were asked to answer three cognitive load 

questions. Cognitive load was measured by the same questions as described by Cierniak, Scheiter & 

Gerjets(30): 1)How difficult was the learning content for you? (intrinsic); 2)How difficult was it to 

learn with the material? (extraneous) and;  3)How much did you concentrate during learning? 

(germane). Intrinsic cognitive load is influenced by the complexity of the learning material, the subject 

matter and learner’s prior knowledge(31). It is generally seen as a concept that is only affected by the 

learning content itself, but not by the instructional design. Extraneous load is generally defined as 

unnecessary information processing, which is caused by (poorly designed) instructional design and 

material(30). It is assumed to be harmful for learning, because it does not contribute to the 

construction and automatization of schemas. Schemas are procedures or ways of organizing 

knowledge or mental data(32). Germane load is also caused by instructional design, but is assumed to 

be beneficial for learning, because it fosters schema acquisition by directing learner’s attention 

towards relevant learning processes that were triggered by the design(33). In general, it can be said 

that germane load needs to be maximized, intrinsic load should be optimizes for the prior knowledge 

of the learner and extraneous load should be minimized, for optimal learning(32). It therefore always 

needs to be taken into account that learning can be hampered and fail to occur when the total cognitive 

load exceeds the available mental resources. The participants had to answer these questions on a six 

point Likert-scale (1 = not at all, 2 = just a little bit, 3 = somewhat, 4 = pretty much, 5 = very, 6 = 

extremely). After the session at the dissection rooms, the students were asked to take a post-test and to 

fill in a questionnaire regarding motivation of learning. Motivation was measured through the 

Instructional Measure of Motivation Survey (IMMS). This survey was designed to measure students 

motivational reactions to self-directed instructional materials. The survey contains four parts: 

1)attention (12 questions); 2)relevance (9 questions); 3)confidence (9 questions) and; 4)satisfaction (6 

questions). The parts are not viewed separately, but the questions are mixed throughout the survey(34, 

35).  
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Figure 1 Exemplary images of the augmented reality feature of GreyMapp 

A: inferior view; B: anterior view; C: left lateral view; D: superior view; E: posterior view; F: right 

lateral view; G: anterolateral view of the entire model  

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Overview of the study design 

IMMS: Instructional Measure of Motivation Survey; MRT: Mental Rotation Test 
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Eight weeks after the practical part of the experiment, participants were invited to participate in a 

focus group interview.  The focus group interview took place at the Faculty of Medical Sciences of the 

Radboud University. No outcomes from the study were communicated to the participants prior to the 

focus group interview. The focus group interview was semistructured using open-ended questions that 

were based on contradictory findings from the quantitative analysis. The incongruent results were 

explored by qualitative assessment to explore possible explanations. The focus group interview was 

audio-recorded and was moderated by an independent researcher (T.K.). One of the investigators 

(L.v.d.H.) was present during the interview and took notes. The focus group interview was conducted 

in  an informal tone to increase participants’ input and to encourage discussion of perspectives and 

thoughts. All participants were prompted to participate. An inductive iterative process was performed 

during the focus group interview using the constant comparative method, indicating that the interview 

could be steered in a different direction when a new topic arose.  The moderator assessed when the 

discussion of a topic had reached saturation and would ask participants whether they had anything 

more to add to the topic before moving on. The total focus group interview lasted for 60 minutes.  

 

3.4 Statistical analysis and assessment of qualitative data 

IBM SPSS Statistics version 22 (IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) was used for statistical analyses. One expert in biomedical 

statistics (M.B.) was involved in choosing and conducting the analyses. The Shapiro-Wilk test was 

applied to test normality of the acquired data. Descriptive statistical analyses were represented as mean 

with  ± standard deviation (±SD)(if normally distributed) or as a median with range (minimum-

maximum)(if not normally distributed). To compare mean scores between the 1)pre- and post-tests; 

2)MRT-scores, 3)cognitive load questions and; 4)motivational questionnaire between the GreyMapp 

group and the control group, a Student’s t-test was applied. To analyze whether the GreyMapp group 

and control group had different distributions of categorical parameters (i.e. sex), a chi-squared test was 

conducted.   A repeated measures ANOVA was conducted for the numerical data and investigated two 

factors that could have a possible interaction effect on the experiment. These two factors were 1)Time 

and 2)Group (GreyMapp vs. transverse, cross-sections). For all the inductive analyses, variables and 

outcomes of the statistical assessment were represented as mean with  ± standard deviation (SD)(if 

normally distributed) or as a median with range (minimum-maximum)(if not normally distributed). 

Statistical significance was assumed when p < 0.05. Linear regression analysis was performed to 

model the relationship between the test-scores and other variables. Post-hoc sample size analysis on 

the acquired data was conducted at a level of power of 80%, at a p-value of 0.05, resulting in a Cp,power 

of 7.8. 

Audio recording of the focus group interview was analyzed using direct content analysis by 2 

researchers (D.H. and L.v.d.H.) independently. The coding process was performed using Atlas.ti 

software v.8.2.29.0 (http://atlasti.com; ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, Berlin, 

Germany). 

 

3.4 Ethical approval  

This study was carried out in agreement with the Statement on the Declaration of Helsinki and the 

Ethical Conduct of Clinical Studies and was approved by the NVMO, the Association for Medical 

Education in the Netherlands  and registered (NERB dossier number 974).  

 

4. Results 

4.1 Descriptives and MRT-scores 

Descriptives are presented in Table 1. Thirty-one participants were recruited for this study (63.1% 

male (n=19)). Mean age of the participants showed to be 19.2 ±1.65 years.  Twenty-three students 

studied medicine, whereas eight students studied biomedical sciences. Within the GreyMapp- and 

control group, mean ages showed to be 19.3 ±2.3 years and 19.1 ±0.75 years, respectively. In the 

GreyMapp group, nine male participants (60.0%) were placed, whereas 10 males (62.5%) participated 

in the control group. In the GreyMapp group, thirteen participants (86.7%) studied medicine, whereas 

http://atlasti.com/
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ten participants (62.5%) studied medicine in the control group. Mean MRT-score showed to be 13.9 

±3.7 points for all the participants. Within the GreyMapp- and control groups, the mean MRT-score 

was 14.1 ±2.7 points and 13.6 ±4.5 points, respectively. There was no statistically significant 

difference between the two groups regarding age (p=0.811), sex (p=0.886), study (p=0.124) or MRT-

score (p=0.707).  

 

Variable 

 

Overall 

n=31 

 

GreyMapp-group 

n=15 

 

Sections/Control-group 

n=16 

Sex (%males) 63.1 60.0 62.5 

Age (years) 19.2 ±1.7 19.3 ±2.3 19.1 ±0.8 

Study (%medicine 

students) 
74.2 86.7 62.5 

MRT-score 13.9 ±3.7 14.1 ±2.7 13.6 ±4.5 

Pre-test score 7.9 ±2.0 7.4 ±2.0 8.4 ±2.7 

Post-test score 16.1 ±5.0 13.1 ±2.9 19.0 ±4.9 

Adapted pre-test score* 7.1  ±2.1 6.5 ±2.0 7.7 ±2.2 

Adapted post-test score* 11.1 ±2.5 10.0 ±2.0 12.1 ±2.5 

Cognitive load after 

station 1 (total) 
2.4 ±0.8 2.4 ±0.9 2.4 ±0.8 

Cognitive load after 

station 1 (intrinsic) 
3.0 ±0.9 3.2 ±1.0 2.9 ±0.9 

Cognitive load after 

station 1 (extraneous) 
2.5 ±1.0 2.5 ±1.0 2.4 ±1.0 

Cognitive load after 

station 1 (germane) 
1.7 ±1.0 1.7 ±1.1 1.8 ±0.9 

Cognitive load after 

station 2 (total) 
3.4 ±0.9 2.9 ±0.8 3.7 ±0.9 

Cognitive load after 

station 2 (intrinsic) 
3.5 ±1.1 3.6 ±0.9 3.4 ±1.3 

Cognitive load after 

station 2 (extraneous) 
3.7 ±1.1 3.1 ±1.0 4.3 ±1.0 

Cognitive load after 

station 2 (germane) 
2.9 ±1.4 2.3 ±1.2 3.6 ±1.4 

IMMS: Attention** 3.6 ±0.6 3.8 ±0.5 3.5 ±0.6 

IMMS: Relevance** 3.1 ±0.6 3.2 ±0.6 3.1 ±0.6 

IMMS: Confidence** 3.2 ±0.6 3.2 ±0.7 3.2 ±0.4 

IMMS: Satisfaction** 3.3 ± 0.7 3.4 ± 0.7 3.2 ± 0.7 

 

Table 1 Overview of descriptives of the studied cohort and subgroups 

IMMS: Instructional Measure of Motivation Survey; MRT: Mental Rotation Test; *: test scores after 

removal of the cross-sectional test; **: analyses were carried out in a smaller sample size (n=14) due 

to premature termination of the experiment by one of the participants within the GreyMapp-group  

4.2 Pre- and post-test  

Mean pre-test for all the participants showed  to be 7.9 ±2.4points. Mean pre-test scores were found to 

be 7.4 ±2.0 points and 8.4 ±2.7points in the GreyMapp- and control-group, respectively, (Table 1) 

which was found not to be significantly different (p=0.265). Mean scores of the post-test in total 

showed to be 16.1 ±5.0 points, which was found to be a significant improvement on the test-scores 

after the stationary practicum (p=0.035). The mean post-test score of the GreyMapp- and control 

group showed to be 13.1 ±2.9 points  and 19.0 ±4.9 points(Table 1), indicating a significant difference 

(p<0.01) in favor of the control group.  A greater improvement between the pre- and post-test scores 

was seen within the control group (p=0.002). Repeated Measures ANOVA showed a significant effect 

of the factor Time, F (1.3) = 128.7, p < .01 and of the factor Group, F (1.3) = 12.9, p < .01. This shows 

that both groups showed a significant improvement over time, although the control group showed a 

larger increase on test-scores (F (1.3) = 11.9, p <.01). The fact that the control group worked with 
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cross-sections during their second station was considered as a probable confounder of the results of 

this experiment as students worked with anatomy cross-, although the anatomical sections in their 

station were different from the sections used in the pre- and post-test. Therefore, a subanalysis was 

performed in which the questions regarding sections were removed. This resulted in an adapted pre-

test score of 6.5 ±2.0 points and 7.7 ±2.2 points and adapted post-test score of 10.0 ±2.0 points and 

12.1 ±2.5 points for the GreyMapp- and control-group, respectively. The difference between the pre- 

and post-test scores between the GreyMapp-group and in the control-group showed not to be 

statistically significant (p=0.113). The difference as  measured by the adapted post-test scores between 

groups, however, showed to be statistically significant (p=0.014). After correction for the pre-test 

scores, no significant difference was found between groups (p=0.359). Repeated measures ANOVA 

showed there was a significant effect of the factor Time, F(1.3) = 67.4, p < .01 and of the factor 

Group, F(1.3) = 7.4, p = < .05 in the adapted tests setting, indicating that both groups showed a 

significant improvement over time. There was no interaction effect, F (1,29) = 0.87, p = n.s, 

reaffirming that the learning improvement for both groups was the same, when taking the adapted test-

scores into account. Linear regression analysis showed that pre-test scores and learning method 

(GreyMapp vs. transverse sections)  and results on the post-test were correlated in a significant fashion 

( p=0.035; R=0.380 and p<0.01; R=0.601).   

 

4.3 Cognitive load results 

In total, mean cognitive load scores after the first station and the second station showed to be 2.4 ±0.8 

points and 3.4 ±0.9 points, which indicated a significant increase of cognitive load for all participants 

(p=0.039). When comparing the two groups, mean cognitive load scores after the first station of the 

GreyMapp-group (2.4 ±0.9 points) and control-group (2.4 ±0.8 points) (Table 1) showed to be not 

significantly different (p=0.758). After the second station, the control-group showed  to have a 

significantly greater mean cognitive load (3.8 ±0.9 points) as compared to the GreyMapp-group (3.0 

±0.8 points) (Table 1) (p=0.016). When comparing the three constituents of the cognitive load 

questionnaire (intrinsic, extraneous and germane), it was found that there was no significant difference 

between the intrinsic component of cognitive load between groups (p=0.677). However, the 

extraneous and germane components of cognitive load were significantly increased in the control-

group (p=0.016 and p=0.009, respectively). This indicated that the content of the two second stations 

was not experienced more or less difficult by the GreyMapp-group or control-group. However, based 

on the extraneous and germane cognitive load result, it can be suggested that instructional design and 

materials to work with differed between the GreyMapp- and control-group, although this did seem to 

affect the learning results. Linear regression analysis showed that cognitive load alone was not 

correlated significantly with post-test scores (p=0.201; R=0.236).  

 

4.4 Instructional Measures of Motivation Survey results 

One participant of the AR group did fill in the IMMS questionnaire due to premature departure, 

resulting in a number of participants of 30 in total and 14 within the GreyMapp-group. No significant 

differences were found between groups regarding the factors Attention (p=0.111), Relevance 

(p=0.690), Confidence (p=0.820) and Satisfaction (p=0.433). Linear regression analysis showed that 

the subdivisions of the IMMS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) were not correlated 

significantly with post-test scores (p=0.669; R=0.082; p=0.592; R=0.102; p=0.687; R=0.077; p=0.455; 

R=0.142, respectively). 

 

4.5 Results from the focus group interview 

A total of eight participants contributed in the focus group interview ((n=4); mean age of 19.3 ±1.4 

years). Five of the participants worked with GreyMapp, the three other students worked with the 

transverse sections. All participants were medical bachelor students. Participants expressed that the 

neuroanatomical content of the experiment was experienced as difficult, especially in such an 

experiment with such a long duration during which they needed to remain focused. Three participants 

who studied neuroanatomy with the transverse section stated that they felt frustrated when they found 

out that they were not allowed to work with GreyMapp. Advantages of GreyMapp according to the 

participants were mainly the fact that  it was easy to use for studying the anatomy of structures in 

relation to others. Therefore, they expressed that GreyMapp might be a pleasant introductory tool for 
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students who start learning neuroanatomy. This was supported by the different, bright colors that 

helped students to distinguish different neuroanatomical structures. Furthermore, the participants that 

worked with transverse sections declared that they were under the impression that students who 

learned neuroanatomy with GreyMapp were better at the extended matching and multiple choice 

questions of the post-test. However, the participants who worked with GreyMapp expressed their 

concern that detailed information concerning the structures could not be learned by using GreyMapp 

solely. They would still prefer to use GreyMapp next to using atlases and real human materials. 

Studying neuroanatomy by use of cross-sections was encountered as very difficult due to the 

complicated orientation of the brain and the shifting anatomical planes through the brain. Furthermore, 

the relationship of the different brain structures with respect to other brain structures is experienced as 

less comprehensible as compared to, for instance, abdominal structures. This makes studying 

neuroanatomy via cross-sections a time-consuming process. However, participants expressed that due 

to the level of complexity, they were challenged to focus and study harder. One of the 

recommendations that came forth from this focus group interview included the remark that GreyMapp 

should be used in combination with material obtained from specimens. Furthermore, GreyMapp could 

be used a preparatory assignment for students to do at home. For example, the AR features and  non-

AR features of GreyMapp could be used to study neuroanatomy together with other students. If these 

suggestions could be carried out, participants expected that future students would be more prepared 

and enthusiastic when they started to study neuroanatomy in the dissection rooms. 

  

5. Discussion 

5.1 Primary outcomes in light of the literature 

Results from this study show that implementation of AR in neuroanatomical education does not 

significantly improve test-scores regarding neuroanatomy. Moreover, students performed significantly 

worse on the post-test when they studied neuroanatomy by using GreyMapp. These results are in line 

with the results from a recent meta-analysis which demonstrated that a significant correlation exists 

between spatial ability tests and anatomical knowledge assessment using various techniques like 

practical examination, 3D synthesis from cross-sections or drawing of views(36). AR applications (i.e. 

GreyMapp) were not included in this analysis. They concluded that students train spatial ability by use 

of cross-sections and mental rotation exercises. Other studies reaffirmed that cross-sectional anatomy 

contributed significantly to visualize anatomical structures in three dimensions(37-39). However, in 

the present study, when the questions regarding cross-sectional anatomy were excluded from the tests 

and when post-test-scores were corrected for the pre-tests scores, the significant difference in test 

results could be resolved. This indicates that studying neuroanatomy by use of cross-sections 

significantly improves anatomical knowledge of students in cross-sections, but does not necessarily 

improve knowledge regarding three dimensional relations of structures. To explain these results the 

authors hypothesize that constructive alignment of the study materials and examination affected the 

results on the post-test(40, 41). The principle of constructive alignment is that the teaching activities, 

tasks and assessments address the intended learning outcomes(41). This indicates that the GreyMapp-

group had a disadvantage with regard to assessment of cross-sectional anatomy. Next to the 

educational aspects of constructive alignment, training with material can also provide students with the 

opportunity to construct several types of mnemonic devices(42). For example, students who worked 

with transverse sections of the human brain observed certain landmarks that could be helpful in 

recognizing the same structures in sagittal or coronal sections of the human brain. This landmark 

point-based registration is called affine registration and forms an important tool in medical image 

analysis and further applications in medicine(43, 44).  One of the exemplary landmarks, the striatum, 

is often recognized due to its striated appearance when transected in one of the three planes. Such 

landmarks could not be observed by using GreyMapp.  The fact that students from the GreyMapp-

group missed such mnemonic devices could explain the significant differences in post-test scores of 

the questions that discussed cross-sections Furthermore, transfer of learning could be of influence 

within this experiment as learning in one context (cross-sections during practical assignment 2 for the 

control group) could have enhanced a related performance in another context (cross-sectional test)(45). 



40 
 

Hence, the presented results and possible explanations for the observed effect suggest that cross-

sectional anatomy can be studied  best by using cross-sections. Although strenuous, teaching and 

studying cross-sectional anatomy remains of crucial importance for students. Current doctors  

routinely encounter cross-sectional anatomy and with the rapid development of modern medical 

imaging methods, the amount of future doctors who will be working with cross-sectional anatomy will 

increase as well(39). In order to improve the GreyMapp application, the source data (MR slices in the 

three anatomical directions) could be added to the three-dimensional models in both the AR and non-

AR environments. Regarding learning three-dimensional knowledge, no significant difference 

between the GreyMapp- and control-group were observed.  Qualitative data from the focus group 

interview support this conclusion as participants were under the impression that working with 

GreyMapp could help them with getting grip on three dimensional relations of structures. However, 

this experience was not found by the quantitative data analysis, which complicates the drawing of a 

conclusion regarding the implementation of AR-applications to teach three dimensional relations in 

anatomy.   

 

5.2 Secondary outcomes in light of the literature 

Furthermore, participants of the cross-section group experienced a significantly higher extraneous and 

germane cognitive load. Extraneous cognitive load is related with the quality of the instruction design, 

whereas germane cognitive load is the load related to processes that contribute to the construction and 

automation of schemas(46). This indicates that studying neuroanatomy by use of cross-sections is 

difficult for students due to two factors. First, the quality of the instructions might be experienced as 

poor, although instructions for the GreyMapp and control-group were similar, a trend which has been 

observed by others as well(47-50). This could indicate that commencing to study anatomy by use of 

cross-sections should be averted due to the complicated learning environment that is formed by cross-

sectional anatomy. In later stages, sections could be implemented in anatomical education to teach 

students cross sectional anatomy of body parts. Second, as participants reported in the focus group 

interview, GreyMapp provided a well-organized schematic representation of the structures that 

students needed to study. This feature possibly alleviated germane cognitive load for the participants 

in the GreyMapp-group as a schema of the learning was already constructed en presented by 

GreyMapp. The findings of the present study correspond to the conclusion of Küçük et al. (2016), who 

stated that students who worked with AR-applications reported to experience less cognitive load as 

compared to students who studied anatomy by use of a textbook(51). Other studies also found that, 

when AR applications are well designed, less cognitive effort can be achieved when using these 

applications for the study of anatomy(52, 53). Based on the literature, it was expected that GreyMapp, 

as an AR-application, would improve attractiveness en effectiveness of the learning processes(54), 

thereby increasing motivation to study neuroanatomy(12, 55). However, quantitative measurements of 

the different components of the IMMS showed no significant differences between the two groups. 

This would indicate that participants of either group were not more or less motivated to study 

neuroanatomy although qualitative results show that participants that did not work with GreyMapp 

were disappointed. A possible explanation for these incongruent findings could be that all students 

were enthusiastic about the practical assignements and materials to work with as they had never 

encountered neuroanatomical tissues or never studied neuroanatomy prior to this experiment. 

 

5.3 Strengths and limitations 

One of the strengths of this study was that it compared classical anatomical education by cross-

sections with an AR-application as a superiority/inferiority study instead of applying an add on 

protocol. One of the limitations of this experiment was that it was carried out in one evening, with the 

two practical assignements lasting only twenty minutes per practical assignment. It is recommended to 

implement AR in future research for a longer period, for example during a few days or during an entire 

course, to investigate what the results of using AR over a longer time span are. However, when 

extending the time span of the experiment, it can be harder to control what students study outside the 

lecturing halls.  
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6. Conclusion 

The present study shows that cross-sectional learning is significantly better when studied with use of 

cross-sections. To study the three dimensional relations of different neuroanatomical structures, AR-

applications such as GreyMapp are equally equipped to teach students anatomy. Baring in mind 

cognitive load, a blended learning environment in which AR-applications are combined with 

traditional teaching methods should be suggested for studying neuroanatomy. The effectiveness of 

GreyMapp and other AR applications could be further improved by adding a cross-sectional feature in 

which the source data (i.e. MR-slices) could be added to the application in order to provide students 

the best of both worlds.  

 

 

7. Acknowledgements  

The authors would like to thank Tim Klaassen of the 
 
Radboudumc Health Academy (Radboud 

university medical center, Nijmegen, The Netherlands) for his moderation of the focus group 

interview. The authors would furthermore like to thank Michail Belias for his help in selecting and 

conducting the appropriate statistical analyses.  

8. References 

1. Frank JR, Danoff D. The CanMEDS initiative: implementing an outcomes-based framework of 

physician competencies. Medical teacher. 2007;29(7):642-7. 

2. Fitzgerald J, White M, Tang S, Maxwell‐Armstrong C, James D. Are we teaching sufficient anatomy at 

medical school? The opinions of newly qualified doctors. Clinical Anatomy. 2008;21(7):718-24. 

3. Albanese M. The gross anatomy laboratory: a prototype for simulation-based medical education. Med 

Educ. 2010;44(1):7-9. 

4. Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new century: 

transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. The lancet. 

2010;376(9756):1923-58. 

5. Bergman E, Van Der Vleuten CP, Scherpbier AJ. Why don’t they know enough about anatomy? A 

narrative review. Medical Teacher. 2011;33(5):403-9. 

6. Drake RL, McBride JM, Lachman N, Pawlina W. Medical education in the anatomical sciences: The 

winds of change continue to blow. Anatomical sciences education. 2009;2(6):253-9. 

7. Louw G, Fizenberg N, Carmichael SW. The place of anatomy in medical education: AMEE Guide no 

41. Medical Teacher. 2009;31(5):373-86. 

8. Shaffer K. Teaching anatomy in the digital world. New England Journal of Medicine. 

2004;351(13):1279-81. 

9. Winkelmann A. Anatomical dissection as a teaching method in medical school: a review of the 

evidence. Med Educ. 2007;41(1):15-22. 

10. Moustafa LH. Teaching the Digital Natives. Review of Middle East Studies. 2017;51(1):45-9. 

11. Thomas RG, William John N, Delieu JM. Augmented reality for anatomical education. Journal of visual 

communication in medicine. 2010;33(1):6-15. 

12. Shen R, Wang M, Pan X. Increasing interactivity in blended classrooms through a cutting‐edge mobile 

learning system. British Journal of Educational Technology. 2008;39(6):1073-86. 

13. Huang Y-M, Lin Y-T, Cheng S-C. Effectiveness of a mobile plant learning system in a science 

curriculum in Taiwanese elementary education. Computers & Education. 2010;54(1):47-58. 

14. Azuma RT. A survey of augmented reality. Presence-Teleop Virt. 1997;6(4):355-85. 

15. Kamphuis C, Barsom E, Schijven M, Christoph N. Augmented reality in medical education? 

Perspectives on medical education. 2014;3(4):300-11. 

16. Yammine K, Violato C. The effectiveness of physical models in teaching anatomy: a meta-analysis of 

comparative studies. Adv Health Sci Educ. 2016;21(4):883-95. 

17. Garg A, Norman GR, Spero L, Maheshwari P. Do virtual computer models hinder anatomy learning? 

Academic Medicine. 1999. 

18. Garg AX, Norman G, Sperotable L. How medical students learn spatial anatomy. The Lancet. 

2001;357(9253):363-4. 



42 
 

19. Garg AX, Norman GR, Eva KW, Spero L, Sharan S. Is there any real virtue of virtual reality?: The 

minor role of multiple orientations in learning anatomy from computers. Academic Medicine. 2002;77(10):S97-

S9. 

20. Brenton H, Hernandez J, Bello F, Strutton P, Purkayastha S, Firth T, et al. Using multimedia and 

Web3D to enhance anatomy teaching. Computers & Education. 2007;49(1):32-53. 

21. DeLeeuw KE, Mayer RE. A comparison of three measures of cognitive load: Evidence for separable 

measures of intrinsic, extraneous, and germane load. Journal of educational psychology. 2008;100(1):223. 

22. Van Merriënboer JJ, Sweller J. Cognitive load theory in health professional education: design principles 

and strategies. Med Educ. 2010;44(1):85-93. 

23. Khot Z, Quinlan K, Norman GR, Wainman B. The relative effectiveness of computer‐based and 

traditional resources for education in anatomy. Anatomical sciences education. 2013;6(4):211-5. 

24. Preece  , Williams SB, Lam R, Weller R. “Let's get physical”: advantages of a physical model over    

computer models and textbooks in learning imaging anatomy. Anatomical sciences education. 2013;6(4):216-24. 

25. Shepherd TM, Thelwall PE, Stanisz GJ, Blackband SJ. Aldehyde fixative solutions alter the water 

relaxation and diffusion properties of nervous tissue. Magn Reson Med. 2009;62(1):26-34. 

26. Yushkevich PA, Piven J, Hazlett HC, Smith RG, Ho S, Gee JC, et al. User-guided 3D active contour 

segmentation of anatomical structures: significantly improved efficiency and reliability. Neuroimage. 

2006;31(3):1116-28. 

27. Vandenberg SG, Kuse AR. Mental rotations, a group test of three-dimensional spatial visualization. 

Perceptual and motor skills. 1978;47(2):599-604. 

28. Kooloos JGM, Schepens-Franke AN, Bergman EM, Donders RART, Vorstenbosch MATM. 

Anatomical Knowledge Gain through a Clay-Modeling Exercise Compared to Live and Video Observations. 

Anatomical Sciences Education. 2014;7(6):420-9. 

29. Kooloos JG, Schepens-Franke AN, Bergman EM, Donders RA, Vorstenbosch MA. Anatomical 

knowledge gain through a clay-modeling exercise compared to live and video observations. Anat Sci Educ. 

2014;7(6):420-9. 

30. Cierniak G, Scheiter K, Gerjets P. Explaining the split-attention effect: Is the reduction of extraneous 

cognitive load accompanied by an increase in germane cognitive load? Comput Hum Behav. 2009;25(2):315-24. 

31. Sweller J, Chandler P. Why Some Material Is Difficult to Learn. Cognition Instruct. 1994;12(3):185-

233. 

32. Khalil MK, Paas F, Johnson TE, Payer AF. Design of interactive and dynamic anatomical 

visualizations: the implication of cognitive load theory. Anat Rec B New Anat. 2005;286(1):15-20. 

33. Sweller J, van Merrienboer JJG, Paas FGWC. Cognitive architecture and instructional design. Educ 

Psychol Rev. 1998;10(3):251-96. 

34. Keller JM. Development and use of the ARCS model of instructional design. Journal of instructional 

development. 1987;10(3):2. 

35. Keller JM. Motivational design for learning and performance: The ARCS model approach: Springer 

Science & Business Media; 2009. 

36. Langlois J, Bellemare C, Toulouse J, Wells GA. Spatial abilities and anatomy knowledge assessment: A 

systematic review. Anat Sci Educ. 2017;10(3):235-41. 

37. Provo J, Lamar C, Newby T. Using a cross section to train veterinary students to visualize anatomical 

structures in three dimensions. J Res Sci Teach. 2002;39(1):10-34. 

38. Lord TR. Enhancing the Visuo-Spatial Aptitude of Students. J Res Sci Teach. 1985;22(5):395-405. 

39. Samarakoon LB, Vithoosan S, Kokulan S, Dissanayake MM, Anthony DJ, Dissanayake V, et al. 

Anatomy of Teaching Anatomy: Do Prosected Cross Sections Improve Students Understanding of Spatial and 

Radiological Anatomy? Anat Res Int. 2016;2016:8984704. 

40. Dames GE. Enhancing of Teaching and Learning through Constructive Alignment. Acta Theol. 

2012;32(2):35-53. 

41. Biggs J. Enhancing teaching through constructive alignment. High Educ. 1996;32(3):347-64. 

42. Bellezza FS. Mnemonic Devices - Classification, Characteristics, and Criteria. Rev Educ Res. 

1981;51(2):247-75. 

43. Papademetris X, Jackowski AP, Schultz RT, Staib LH, Duncan JS. Integrated intensity and point-

feature nonrigid registration. Lect Notes Comput Sc. 2004;3216:763-70. 

44. Haker S, Warfield SK, Tempany CMC. Landmark-guided surface matching and volumetric warping for 

improved prostate biopsy targeting and guidance. Lect Notes Comput Sc. 2004;3216:853-61. 

45. Perkins DN, Salomon G. Transfer of learning. International encyclopedia of education. 1992;2:6452-7. 

46. Paas FGWC, Vanmerrienboer JJG. Instructional-Control of Cognitive Load in the Training of Complex 

Cognitive Tasks. Educ Psychol Rev. 1994;6(4):351-71. 

47. Brunken R, Plass JL, Leutner D. Direct measurement of cognitive load in multimedia learning. Educ 

Psychol-Us. 2003;38(1):53-61. 



43 
 

48. Paas F, Tuovinen JE, Tabbers H, Van Gerven PWM. Cognitive load measurement as a means to 

advance cognitive load theory. Educ Psychol-Us. 2003;38(1):63-71. 

49. Anglin GJ, Vaez H, Cunningham KL. Visual representations and learning: The role of static and 

animated graphics. Handbook of research on educational communications and technology. 2004;2:865-916. 

50. Wilson TD. Role of image and cognitive load in anatomical multimedia.  Teaching anatomy: Springer; 

2015. p. 237-46. 

51. Kucuk S, Kapakin S, Goktas Y. Learning anatomy via mobile augmented reality: Effects on 

achievement and cognitive load. Anat Sci Educ. 2016;9(5):411-21. 

52. Di Serio A, Ibanez MB, Kloos CD. Impact of an augmented reality system on students' motivation for a 

visual art course. Computers & Education. 2013;68:586-96. 

53. Iordache DD, Pribeanu C, Balog A. Influence of Specific AR Capabilities on the Learning Effectiveness 

and Efficiency. Stud Inform Control. 2012;21(3):233-40. 

54. Lee K. Augmented reality in education and training. TechTrends. 2012;56(2):13-21. 

55. Huang YM, Lin YT, Cheng SC. Effectiveness of a Mobile Plant Learning System in a science 

curriculum in Taiwanese elementary education. Computers & Education. 2010;54(1):47-58. 

 

  



44 
 

  



45 
 

BIJLAGE 2 

 

GreyMapp: Waardevol en betekenisvol inzetten van Virtual 

Reality en Augmented Reality in modern neuroanatomisch 

onderwijs 

 

 

 

 

 

Datum 

17 juli 2018  



46 
 

Samenvatting projectvoorstel voor de Stichting IT Projecten zoals mondeling besproken dd. 

13 juli 2018  

Aanwezigen: L. Willems, A. van Cappellen van Walsum, G. de Jong, D. Henssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvragers/projectleiders 

Drs. D. Henssen, M.D., PhD-Candidate, Afdeling Anatomie & Neurochirurgie 

Drs. G. de Jong, Technisch Geneeskundige, PhD-Candidate Afdeling Neurochirurgie 

Dr. A. van Cappellen van Walsum, M.D., universitair docent neuroanatomie, Afdeling 

Anatomie 

 

Radboud Universitair Medisch Centrum 

Afdeling Anatomie 109 

Postbus 9101 

6500 HB Nijmegen 

Tel. 024-3613341 (secretariaat) 

 

E-mail: Dylan.henssen@radboudumc.nl; Guido.dejong@radboudumc.nl; Anne-

Marie.CappellenvanWalsum@radboudumc.nl   

 

mailto:Dylan.henssen@radboudumc.nl
mailto:Guido.dejong@radboudumc.nl
mailto:Anne-Marie.CappellenvanWalsum@radboudumc.nl
mailto:Anne-Marie.CappellenvanWalsum@radboudumc.nl


47 
 

1. Inleiding 

Begrip van de humane anatomie is van groot belang omdat het de basis vormt van kennis van 

mechanismen van ziekte en gezondheid(1). Desalniettemin wordt de anatomie door studenten 

vaak als saai en complex ervaren, hetgeen het bestuderen van de anatomie tot een uitdaging 

maakt. Daarnaast zijn juist de complexe onderwerpen binnen de anatomie gebaat bij een 

uitgebreide basale kennis van en veelvuldige blootstelling aan het onderwerp, hetgeen de 

uitdaging enkel groter maakt. Eén van deze uitdagende velden binnen de anatomie betreft de 

neuroanatomie; kennis over de bouw en functie van het zenuwstelsel, en de hersenen in het 

bijzonder. Traditioneel onderwijs binnen de neuroanatomie maakt al meer dan 450 jaar 

gebruik van dissectie-practica op hersenweefsel(2). Echter, door veranderingen binnen de 

(bio)medische curricula wordt er minder tijd gespendeerd aan anatomisch onderwijs en dreigt 

de anatomie, de neuroanatomie in het bijzonder, een hiaat in de kennis van de moderne 

(bio)medisch student te verworden(3-5). Een mogelijke oplossing op dit probleem wordt 

gevonden in modernere vormen van onderwijs welke meer aansluiten bij de wensen en 

voorkeuren van de moderne student. Door deze aansluiting te verbeteren is het de 

verwachting dat studenten meer op basis van intrinsieke motivatie neuroanatomie zullen 

bestuderen. Daarnaast lijken deze goed ontworpen, moderne toepassingen (zoals applicaties 

en augmented reality) in het onderwijs juist binnen de uitdagende velden, zoals de 

neuroanatomie, een uitkomst te bieden(6).  

 

2. GreyMapp 

Ook de (bio)medische curricula van de Radboud Universiteit en het Radboudumc hebben in 

2015 een grote revisie ondergaan. Binnen de curricula 2015 staan communicatieve 

vaardigheden meer op de voorgrond, waardoor de basisvakken (anatomie, fysiologie, 

celbiologie etc.) meer naar de achtergrond zijn verschoven. Dit biedt uitdagingen voor het 

onderwijs binnen de basisvakken aangezien deze vakgebieden dezelfde kennis in minder tijd 

moeten doceren aan studenten. Om deze uitdagingen binnen de neuroanatomie aan te pakken 

werd door Dylan Henssen en Guido de Jong in samen werking met Anne-Marie van 

Cappellen van Walsum een nieuwe onderwijs-applicatie ontwikkelt genaamd GreyMapp.  

GreyMapp is gebaseerd op een post-mortem, ultra-high resolution MRI scan van een 

menselijk brein. Op basis van de MRI afbeeldingen werden 3D-modellen gemaakt van de 

belangrijkste hersenstructuren welke als basiskennis worden verondersteld voor studenten aan 

een universitaire instelling.  GreyMapp is een mixed-reality application en kent twee 

omgevingen: een virtual reality- (VR-) en augmented reality (AR-) omgeving. Figuur 1 biedt 

een overzicht van de ar-omgeving van GreyMapp in de huidige vorm.   
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GreyMapp werd in 2016 als proeftuin in het anatomisch onderwijs voor studenten Technische 

Geneeskunde ingezet (o.l.v. Anne-Marie van Cappellen van Walsum) en werd gesubsidieerd 

door de Radboud Universiteit (projectleiders: Dylan Henssen, Guido de Jong)(Figuur 2)
4
. 

GreyMapp wordt inmiddels breder ingezet bij het bestuderen van hersenanatomie binnen 

verschillende opleidingen (Geneeskunde; Biomedische wetenschappen; Tandheelkunde; 

                                                           
4
 https://www.radboudnet.nl/ictinhetonderwijs/proeftuinen/overzicht-proeftuinen/neuroapp-visualisatie-

neuro-anatomische-structuren/  

Figuur 5 Voorbeeld van de AR omgeving van GreyMapp 

A: inferieur aanzicht; B: anterieur aanzicht; C: links lateraal aanzicht; D: 
superieur aanzicht; E: posterieur aanzicht; F: rechts lateraal aanzicht; G: 
anterolateraal aanzicht van het gehele GreyMapp-model  
 

https://www.radboudnet.nl/ictinhetonderwijs/proeftuinen/overzicht-proeftuinen/neuroapp-visualisatie-neuro-anatomische-structuren/
https://www.radboudnet.nl/ictinhetonderwijs/proeftuinen/overzicht-proeftuinen/neuroapp-visualisatie-neuro-anatomische-structuren/
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Technische geneeskunde; Biomedische technologie; Medische biologie; Medische 

psychologie; Cognitieve neuroscience).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wetenschappelijk onderzoek naar GreyMapp 

Om wetenschappelijk te onderzoeken of studenten door het gebruik van GreyMapp 

beter/effectiever/op een meer motiverende wijze inzicht krijgen in de hersenanatomie werd 

een didactisch experiment opgestart door Dylan Henssen en Guido de Jong in samenwerking 

met Loes van den Heuvel (studente Onderwijskunde, RU). Binnen het didactisch experiment 

werden studenten zonder universitaire voorkennis van neuroanatomie blootgesteld aan één 

van de volgende twee condities: 1)leren met de AR-omgeving GreyMapp of 2)leren met 

doorsnedes van een brein. Uit het didactisch experiment blijkt, op kwantitatief vlak, dat 

GreyMapp significant slechter is om studenten kennis op te laten doen van doorsnede-

anatomie in vergelijking tot het leren met doorsnedes (p<0.01). Echter, op vragen over 

Figuur 6 Inzet van GreyMapp op het preparatorium bij 

neuroanatomisch onderwijs 
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ruimtelijk inzicht binnen de neuroanatomie werd geen significant verschil gevonden tussen de 

beide groepen (p=0.113). Daarentegen bleek dat studenten significant minder cognitieve 

belasting ervoeren in de GreyMapp groep (p=0.016). Met behulp van een gevalideerde 

motivatievragenlijst werden geen significante verschillen in de subonderdelen van motivatie 

gevonden (Aandacht (p=0.111), Relevantie (p=0.690), Vertrouwen (p=0.820) and 

Tevredenheid (p=0.433)). Tevens gaven studenten in het kwalitatieve onderdeel van de studie 

aan dat ze het erg jammer vonden toen bleek dat ze niet met GreyMapp mochten werken, 

omdat ze het gevoel hadden dat GreyMapp voor hen uitdagender en nuttiger zou zijn. 

Daarnaast hadden studenten het gevoel dat GreyMapp handiger was om een 3D beeld van het 

brein te ontwikkelen, hoewel het draaien van het model in hun hoofd (mental rotation) lastig 

was. Echter, studenten gaven ook aan dat GreyMapp niet de gedetailleerdheid van een 

doorsnede kon evenaren. Daarnaast was de AR-omgeving niet nuttig ingedeeld volgens 

studenten en was de applicatie onhandig in het gebruik. Tenslotte gaven studenten ook aan dat 

GreyMapp nooit anatomisch onderwijs op het preparatorium volledig zou kunnen vervangen. 

GreyMapp zou volgens hen ingezet moeten worden als aanvulling op het onderwijs, 

bijvoorbeeld als voorbereiding op een practicum op het preparatorium. Uit dit didactisch 

onderzoek wordt nu een wetenschappelijk artikel voor een peer-reviewed tijdschrift 

voorbereid door de afdeling Anatomie van het Radboudumc onder leiding van Dylan 

Henssen.  

Een tweede studie betreft een usability studie, opgestart door Guido de Jong en Dylan 

Henssen in samenwerking met Jens Mulder (student Communication & Multimedia Design, 

HAN). Binnen deze studie werden een aantal deelanalyses opgestart. Binnen een 

concurrentie-analyse werden verschillende applicaties vergeleken met GreyMapp. Hieruit 

komen een aantal sterke punten en uitdagingen naar voren. Ten eerste, GreyMapp is uniek 

omdat het gebruik maakt van echte data. Daarnaast is GreyMapps inhoud van unieke waarde 

omdat het de enige applicatie is welke wordt ontwikkeld door een academische afdeling 

Anatomie. Ten derde ligt de kracht van GreyMapp verscholen in de keuze om één, complex, 

orgaan uitermate uitgebreid te visualiseren: het brein. Tenslotte is de AR-feature van 

GreyMapp op dit moment een uniciteit. Andere applicaties zijn echter beter uitgerust inzake 

hun informatiestroom; om GreyMapp didactisch beter te ontwikkelen moet zowel de VR- als 

AR-omgeving voorzien worden van een logische informatiestructuur. Ten tweede heeft 

GreyMapp een gebrek aan functionaliteiten welke andere applicaties wel hebben 

(bijvoorbeeld de isoleerfunctie). Een tweede deelanalyse betreft het expert-onderzoek, waarbij 

neuroanatomen input geven inzake hun wensen en eisen van GreyMapp nadat ze een aantal 

opdrachten hebben uitgevoerd met behulp van GreyMapp en concurrerende applicaties. Net 

zoals de gebruikers geven de experts als verbeterpunt aan dat ze de doorsnedes waarop de 

neuroanatomische modellen zijn gebaseerd missen binnen GreyMapp; het toevoegen van de 

MRI scans aan de VR-omgeving van GreyMapp zou dus van toegevoegde waarde zijn. 

Experts geven daarnaast aan dat ze geen duidelijke organisatiestuctuur kunnen herkennen, iets 

waarmee studenten juist meer geholpen kunnen worden. De laatste deelanalyse betreft het 

gebruikersonderzoek, waarbij gebruikers aanbevelingen doen om het gebruik van GreyMapp 

te optimaliseren. Hierbij worden gebruikers van GreyMapp gevraagd dezelfde opdrachten uit 

te voeren als de experts. De experts merken op dat de organisatiestructuur te wensen overlaat. 
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Tevens is de AR-omgeving inderdaad een uniek punt van GreyMapp, maar zijn uitgebreide 

usability-aanpassingen nodig om de AR-technologie waardevol en betekenisvol in te zetten 

ten behoeve van het leerproces van studenten. De resultaten van de usability studie zijn 

gebundeld in een rapport; de aanbevelingen zijn verder uitgewerkt in prototypes gemaakt 

middels InVision (https://www.invisionapp.com/).   

 

4. Aanbevelingen om GreyMapp te verbeteren  

 

4.1 Verbeteren van de informatiestructuur van de VR-omgeving van GreyMapp 

Na overleg met neuroanatomische experts is naar voren gekomen dat een nieuwe 

informatiestructuur sterk kan bijdragen aan het leereffect van GreyMapp. Ook student-

gebruikers gaven aan hier behoefte aan te hebben. Hierbij kwam naar voren dat gebruikers 

niet alleen moeten weten hoe een structuur in 3D perspectief in het brein gelokaliseerd is, 

maar ook moet begrijpen hoe het brein structureel anatomisch is opgebouwd. Dit kan 

duidelijk gemaakt worden met een “kruimelpad”. Wanneer een gebruiker de stappen van 

GreyMapp volledig doorloopt, doorloopt de gebruiker het anatomische kruimelpad, waarmee 

hij/zij direct kan zien tot welke systemen de te onderzoeken structuur behoort. Ook moet dit 

inzichtelijk zijn voor gebruikers die gebruik maken van de zoekfunctie van GreyMapp. Met 

de zoekfunctie kan de gebruikers rechtstreeks doorgelinkt worden naar de gewenste structuur. 

Om toch hierbij overzicht te bewaren, verschijnt automatisch hetzelfde kruimelpad waarmee 

de gebruiker de structuur in een context kan plaatsten. Ook zonder het gebruik van de 

navigatiesystemen is het mogelijk om een structuur te selecteren. Dit kan simpelweg door het 

aanklikken van de gewenste structuur; dezelfde organisatieboom wordt vervolgens in het 

rechterdeel van het scherm opgebouwd. Een voorbeeld van het kruimelpad uit het prototype 

staat weergegeven in Figuur 3A en 3B.  

 

4.2 Toevoegen van diverse functionaliteiten aan de AR- en VR-omgeving van GreyMapp 

Wanneer een gewenste structuur is gevonden, kan de gebruiker vervolgens op de 

informatieknop (kleine i in cirkel) drukken; hiermee verschijnt informatie over de structuur in 

beeld. Tevens kan de gebruiker in één oogopslag uit bovenstaande termen afleiden tot welke 

subsystemen en embryologische systemen de nucleus caudatus behoort. Nadat een structuur 

of een verzameling structuren is geselecteerd (ongeacht de wijze waarop deze structuren zijn 

gevonden) verschijnen nu drie nieuwe knoppen in beeld: “Fade”, “Isolate” en “Hide” met 

bijpassende iconen. Door op isolate te klikken worden de geselecteerde structuren apart 

gevisualiseerd, los van de andere structuren voor nadere bestudering. De gebruiker komt 

hiermee in het tabblad “rotation”, waarbinnen, net zoals het hele model, ook het geïsoleerde 

model gedraaid en gekeerd kan worden met behulp van “swiping” (het slepen van de 

vingertop over het scherm). Binnen het tabblad rotation kan het model in elke gewenste 

orientatie worden neergezet, maar omdat we weten dat studenten het lastig vinden om het  

https://www.invisionapp.com/
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Figuur 3 Nieuwe informatiestructuur van GreyMapp  
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model uit deze positie met mental rotation te draaien naar de standaard, anatomische posities 

middels is er een extra tabblad toegevoegd. Deze vindt men door in de hoek van het scherm 

linksonder op de knop te klikken waarmee men een extra menu opent. Dit menu betreft drie 

tabbladen. Het eerste tabblad (“Rotation”) werd zojuist besproken. Het tweede tabblad heet 

“View”, waarbinnen het gebruikers mogelijk wordt gemaakt om hun model virtueel in een 

standaard anatomische positie te draaien, bijvoorbeeld het rechts-laterale aanzicht. Het groene 

breinmodel binnen de grijze anatomische vlakken draait mee met het 3D model en toont een 

snel overzicht van de oriëntatie van het brein waarbinnen het model past (Figuur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Oriëntatie-feature van GreyMapp 

 

4.3 Toevoegen van MRI slices binnen de VR-omgeving van GreyMapp 

Het derde en laatste tabblad betreft het “Slices” tabblad.  oor hierop te klikken kan de 

gebruiker kiezen tussen drie soorten slices door het brein en het model: transversaal, coronaal 

of sagittaal. Na keuze blijf het kleine menu rechtsonder in beeld met het groene brein 

interactief weergeven welke doorsnedes gemaakt worden en op welke hoogte/diepte/breedte. 

Enkele voorbeelden van MRI-doorsnedes in alle richtingen en de invoeging van het 3D model 

in zo’n MRI-slice zijn weergegeven in Figuur 5. Ook de afstand tussen elke slice kan worden 

ingesteld tot een interslice distance van 0,25mm. Daarnaast kan, door middel van het 

aanvinken van het sterretje in de slider, de bestudeerde slice als favoriet worden ingesteld. 

Hiermee kunnen gebruikers moeiteloos slices terugvinden welke voor hen van meerwaarde 

waren. 
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4.4 Verbeteren van het design van de interface van de AR-omgeving 

In Figuur 6 tonen wij de voorgestelde nieuwe AR omgeving van GreyMapp. Bij het opstarten 

van de AR-feature wordt het gehele model gevisualiseerd op een marker die op een 

willekeurige plek ergens in de ruimte wordt geplaatst (Figuur 6A). Centraal in het beeld staat 

een marker geplaatst welke enkel kan worden verplaatst door de tablet te verplaatsen of het 

model te roteren. In de linker- en rechteronderhoek zitten een aantal knoppen en sliders. Aan 

de linkerkant zit de rotatie-slider, waarmee de draaiing van het model gedraaid duidelijk 

wordt. In de hoek rechtsonder zijn drie knoppen zichtbaar: de “Info”, “Hide” en “Isolate” 

knoppen. De Info-knop biedt een overzicht van de informatie over de geselecteerde structuur. 

Deze informatie wordt op een soortgelijke manier weergegeven als in de VR-omgeving. De 

organisatieboom is daarbij dus opnieuw voor studenten zichtbaar. Middels de Hide knop 

kunnen structuren worden verborgen, waardoor de marker onderliggende structuren kan 

benoemen (Figuur 6B). Door vervolgens met de tablet te bewegen is bewegen kan opnieuw 

de centrale marker worden verplaatst. Wanneer een gewenste structuur is geselecteerd kan 

men onderzoeken of er meer over deze structuur te weten valt te komen door een blik te 

werpen op de rechterbovenhoek. De Isolate knop binnen de AR-omgeving heeft dezelfde 

functie als binnen de VR-omgeving. In de rechterbovenhoek vindt men de “Regio-cirkel”.  e 

Regio-cirkel toont twee cirkels waar in het model men zich bevindt. Door de tablet naar voren 

of naar achteren te bewegen zoomt de gebruiker in of uit op het model, waarbij de cirkels van 

de regio-cirkel van grootte veranderen. Door in te zoomen wordt een regio opgesplitst in 

verschillende “parts” of onderdelen (Figuur 6C en Figuur 6D). 

  

 

Figuur 5 Voorbeelden van doorsnedes en het 3D model 
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4.5 Creëren van een betekenisvolle en waardevolle AR-omgeving: deel 1 

Om studenten opnieuw te helpen met  het visualiseren van een het 3D model ten opzichte van 

de standaard anatomische posities (en om dus mental rotation te vereenvoudigen), is de slider 

in de hoek linksonder ingebouwd.  eze is te activeren met de knop “View”, ook linksonder in 

beeld. Hiermee verschijnt een cirkel met twee kleuren in beeld: Groen voor de laterale zijden, 

blauw voor de anterieure en posterieure aspecten. Hiermee kan de gebruiker, samen met de 

slider in de linkerhoek snel een overzicht krijgen welk aanzicht bijvoorbeeld links-lateraal 

betreft (Figuur 6E). Middels de “Rotate” knop in de hoek linksonder in beeld kan men het 

Figuur 6 Nieuwe AR-omgeving van GreyMapp 
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model ook rond haar as draaien zonder de tablet te verplaatsen. Dit is met name handig om 

het model zo rond om haar as draaien dat de onderkant bestudeerd kan worden (Figuur 6F).  

 

4.6 Creëren van een betekenisvolle en waardevolle AR-omgeving: deel 2 

Om de AR-omgeving verder betekenisvol en waardevol te maken is het plan om de realiteit 

verder te integreren met de digitale wereld. In dit tweede deel van het project wordt de marker 

waarop het digitale 3D model wordt geprojecteerd vervangen door een echt, menselijk brein. 

Dit brein zal door de afdeling Anatomie worden geleverd en betreft een geplatineerd 

exemplaar. Bij deze wijze van prepareren wordt al het water uit het weefsel onttrokken door 

aceton en vervangen door een vloeibare polymeer. Dit resulteert in een preparaat zoals 

weergegeven in Figuur 7. De techniek is bekend geraakt door de tentoonstellingen van de 

 uitse anatoom Von Hagens: “Body worlds” (https://www.bodyworlds.nl/nl). De techniek 

van plastinatie wordt volledig zelfstandig door de afdeling Anatomie uitgevoerd en staat 

uitgebreid beschreven in het artikel van Arnts et al.(7). 

 

 

Figuur 7 Plastinatie-preparaat van een brein 

  

Door vervolgens de AR-instellingen van GreyMapp verder door te ontwikkelen kan men met 

behulp van de tablet door het geplastineerde brein heen “scrollen”.  e scan betreft de MRI 

scan welke verder ook binnen GreyMapp wordt gebruikt. Middels non-lineaire transformaties 

worden het volume van het plastinaat en de MRI-scan met elkaar gefuseerd. Het resultaat ziet 

er naar verwachting als volgt uit: https://www.youtube.com/watch?v=478ynSlt_TA.  

 

 

https://www.bodyworlds.nl/nl
https://www.youtube.com/watch?v=478ynSlt_TA
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5. Waarom Stichting IT Projecten? 

Het overkoepelende doel van de in dit document genoemde zes aanpassingen betreft het 

didactisch verantwoord verder doorontwikkelen van VR en AR in (anatomisch) onderwijs. 

Om die reden zijn wij ervan overtuig dat GreyMapp een waardevolle en betekenisvolle 

bijdrage kan leveren aan het leerproces van gebruikers, mits bovengenoemde zes 

aanpassingen zijn doorgevoerd. Om deze verdere ontwikkeling van VR en AR in 

(anatomisch) onderwijs te bewerkstelligen willen we graag een subsidie-aanvraag indienen bij 

de Stichting IT Projecten (StITPro). StITPro trok onze aandacht nadat we, op advies van em. 

Professor dr. Dirk Ruijter, hun site bestudeerden. De doelstellingen en randvoorwaarden van 

StITPro spraken ons erg aan. Met name onderstaande tekst van hun website was voor ons een 

extra bevestiging: 

“StITPro verstrekt subsidies aan ICT-projecten. StITPro wil hiermee bereiken dat er software 

wordt ontwikkeld voor educatieve en maatschappelijk relevante doelen. Voorwaarden daarbij zijn 

dat de software ‘open source’ is, het gebruik van de software verder reikt dan alleen de initiële 

doelgroep en de software langere tijd operationeel en ondersteund blijft. “ 

 

GreyMapp is duidelijk ontwikkeld met een educationele insteek en nu is uit nader onderzoek 

duidelijk geworden dat GreyMapp deze waarde ook bezit, mits er enkele 

wijzigingen/aanpassingen worden doorgevoerd. Ook het open source karakter van het 

ontwikkelde product spreekt ons sterk aan. Hoewel we ons altijd hebben gericht op studenten 

van een breed scala aan opleidingen, werd ons al snel duidelijk tijdens demonstraties op open 

dagen en science fairs van de Radboud Universiteit/het Radboudumc dat GreyMapp voor het 

breder publiek een leuke kennismaking kan verzorgen met neurowetenschappen (Zie Figuur 

8). Veel mensen waren erg enthousiast over de mogelijkheden van GreyMapp en raakten 

leergierig naar de neuroanatomie! Dit opende voor ons nieuwe mogelijkheden om GreyMapp 

ook in te zetten voor een breder publiek. Zo zou GreyMapp in de toekomst op een bijzondere 

manier ingezet kunnen worden om leerlingen in het basisschool- of middelbare school 

onderwijs te enthousiasmeren voor de levenswetenschappen, de neurosciences in het 

bijzonder. Het Open-Source karakter van de ontwikkelingen spreekt ons dan ook zeer aan. De 

opbouw van de GreyMapp applicatie zoals beschreven in dit document verleent zich bij 

uitstek als “template” voor applicaties die andere delen van de anatomie of biologie 

onderwijzen. We realiseren ons echter dat we binnen GreyMapp deze ontwikkelingen niet 

allemaal zelf kunnen doen. Het Open-Source aanbieden van de applicatie biedt een uitkomst 

voor andere partijen op de markt om een soortgelijke applicatie aan te bieden met daarin hun 

eigen anatomische modellen, geschikt voor ander of breder publiek. In de meest optimale 

situatie kan er zelfs gedacht worden aan een “ rag &  rop” omgeving.. Met een  rag & 

Drop systeem kunnen toekomstige applicatiebouwers hun eigen modellen invoegen in een 

online-omgeving waardoor de structuur en het functioneren van GreyMapp Open-Source 

aangeboden zal worden. Hiermee ontstaat een nieuwe applicatie, functionerend zoals 

GreyMapp, hoewel de inhoud en bijbehorende informatie volledig anders kan zijn. . Voor 

GreyMapp staat educatie duidelijk voorop, er bestaat voor ons geen winstoogmerk. Daarnaast 

is een belangrijk streven voor GreyMapp de beschikbaarheid. Vrijwel iedere student moet 
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zonder dat er financiële of technische barrières opgelegd worden gebruik kunnen maken van 

GreyMapp.  

Tenslotte is ook het toekomstbestendig maken van GreyMapp volgens onseen belangrijk punt 

van aandacht. GreyMapp wordt op dit moment onderhouden en vernieuwd door Dylan 

Henssen en Guido de Jong. Dit maakt dat de toekomstbestendigheid van GreyMapp tot een 

uitdaging hetgeen niet zonder meer op te lossen is met het enkel aanbieden van GreyMapp via 

een Open-Source methode. Een deel van de aan te vragen subsidie willen we dan ook graag 

gebruiken om GreyMapp te bestendigen voor een periode van tenminste 5 jaar.  

 

6. Slotwoord 

De voorgestelde aanpassingen beschreven in dit document schetsen een beeld welke 

ontwikkelingen binnen het anatomisch onderwijs mogelijk zijn. Op dit moment denken we 

met GreyMapp, zeker binnen Nederland, voorop te lopen binnen deze ontwikkelingen. Met 

een subsidie-aanvraag bij Stichting IT Projecten worden we in staat gesteld deze 

koploperspositie op een juiste manier te benutten waar het gaat om VR- en AR-assisted 

learning binnen de anatomie. Deze technology-assisted learning tools zullen een grote 

bijdrage leveren aan het leerproces van vele studenten, post-academici en andere 

geïnteresseerden in de neuroanatomie, wereldwijd.  Bovendien zijn we ervan overtuigd dat we 

door deze inzet niet alleen aan zullen sluiten bij studenten van nu, maar ook bij de wensen en 

leermethoden van studenten van de toekomst.  
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Figuur 8 Krantenartikel “Met muis en computer door de hersenen” 
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