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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties 
met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•

•

•

•



Agenda

� IGZ Toetsingskader

- Aanleiding

- Analyse.

- Plan van aanpak.

� Vernieuwbouw OKC Rijnstate Arnhem Noord

- Aanleiding, aandachtsgebieden en ambitie

- Bestaande situatie OK Complex

- Ontwerp nieuw OK Complex

- Belemmeringen en overwegingen

- Fasering
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IGZ Toetsingskader - Aanleiding
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� WIP 2006, rev.2011 Omstandigheden (kleine) chirurgische en 

invasieve ingrepen.  

� WIP 2014 Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in 

operatieafdeling klasse 1

� Richtlijn 7, november 2014

� Addendum WIP 2014, april 2016

� IGZ Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling, april 

2016, operatieafdelingen klasse 1 en 2.



IGZ Toetsingskader - Analyse

� OKC Arnhem

� OKC Zevenaar

� OKC Velp
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IGZ Toetsingskader - Analyse
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Toetsingscriteria 

Luchtbeheersplan 
Sco
re

De inhoud van het luchtbeheersplan dient minimaal het volgende te bevatten: +
 /

  
- Onderbouwing Actie Wie

− matrix met verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot de luchtkwaliteit; 
+ zie artikel 1.2 Beheersplan luchtbehandeling

− beschrijving van de operatieafdeling met bouwtekening waarop zonering inzichtelijk is gemaakt
+ zie bijlage X Beheersplan luchtbehandeling Zoneringste

kening nog 
bijvoegen bij 

LBP

PZ

(uit deze   beschrijving moet ten minste blijken welke classificatie/ prestatieniveau van toepassing is). Uit de plattegrond moet blijken tot welke zone 
alle ruimten binnen de operatieafdeling behoren en wat de functie/ gebruik van deze ruimten is. Tevens dienen alle deuren/ luiken te zijn 
aangegeven;

− beschrijving van het luchtbehandelingsysteem;  + zie hoofdstuk 2 Beheersplan luchtbehandeling

− beschrijving van de procesparameters (van de eigen installaties) en grenswaarden;
+ zie hoofdstuk 3 Beheersplan luchtbehandeling

− beschrijving van de procesparameters die een indicatie geven of het systeem correct functioneert; 
+ zie hoofdstuk 4 Beheersplan luchtbehandeling

− beschrijving van de acties en verantwoordelijke bij afwijking van de procesparameters zoals de ingebruikname van  een OK waarvan de 
luchtkwaliteit niet aan de prestatie-eisen voldoet; 

+ zie hoofdstuk 4 inzake procesbewaking en 
bijlage 8.5 inzake communicatie 

luchtbeheersing uit het Beheersplan 
luchtbehandeling

−beschrijving hoe de beheersing van de processen met direct effect op de luchtkwaliteit plaatsvindt (oa. schoonmaak etc.); 
+ zie hoofdstuk 7.5 Beheersplan 

luchtbehandeling

− beschrijving van de periodieke controle; 
+ zie hoofdstuk 7.6 Beheersplan 

luchtbehandeling
AJ

− beschrijving hoe de registratie van de procesparameters plaatsvindt en gedurende welke periode de procesparameters bewaard blijven;  

- Monitoring procesparameters in het 
Gebouwbeheerssysteem geregeld ???

Toetsing of 
alle 

procespara
meters in 

trend staan 
op het GBS

− beschrijving van controle op functie na nieuwbouw /verbouw / reparatie; 

+ zie hoofdstuk 7.6 Beheersplan 
luchtbehandeling

TE

− procedure voor de vrijgave van de operatiekamer/opdekruimte aan het begin van de werkdag (en na preventief en/of correctief onderhoud);  - Is op dit moment geen procedure aanwezig Procedure 
opstellen.

TE

− procedure voor het in gebruik nemen van een operatiekamer/opdekruimte buiten reguliere werktijden; 
- Is op dit moment geen procedure aanwezig Procedure 

opstellen.
TE

− procedure hoe te handelen wanneer tijdens het gebruik van een operatie kamer de procesparameters aangeven dat de luchtbehandeling niet goed 
functioneert.   

+ zie hoofdstuk 8.5 Beheersplan 
luchtbehandeling

Tevens dient de instelling een document op te stellen, waarin wordt aangegeven (en gemotiveerd) welke ingrepen onder welke 
behandelomstandigheden (behandelkamer, OK klasse-2, OK klasse-1 prestatieniveau 1, OK klasse-1 prestatieniveau 2) mogen worden uitgevoerd.  

- Dit document is niet aanwezig Overzicht 
opstellen 

inzake welke 
verrichtinge
n in welke 

OK's 
plaatsvinden
. Vervolgens 
op basis WIP 

2006 en 
2014 

graderen 
naar 

classificatie.  

TE/PZ



IGZ Toetsingskader - Analyse
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Operatiekamers klasse 1, 

prestatieniveau 2 

Gemeten waarde
/ huidige situatie 

Onderdelen jaarlijkse 
validatie operatieafdeling 

Eis (conform WIP-richtlijnen) OK 1 OK 2 OK 3 OK 4
Onderbouwing Actie Wie

Hersteltijd gehele OK-ruimte 
(100-voudige reductie)  

≤ 20 minuten (gehele OK); Hersteltijdvastgesteld volgens VCCN RL7. + + + Hersteltijd gehele OK-ruimte is niet 
vastgesteld conform WIP 2014 en 

addendum.

Hersteltijd beschermde 
gebied OK's volgens 

nieuwe richtlijn vaststellen 
middels validatie volgens 

RL7
AT

ISO-klasse gehele OK-ruimte 
(voor 0,5 μm deeltjes) 

Klasse 7 (conform NEN-EN-ISO 14644-1) of beter (≤ 352.000 
deeltjes/m3) in de gehele OK-ruimte. 

+ + + Zie jaarlijkse validatierapportage.

Filtering Ingeblazen lucht via HEPA-filter.  De HEPA-filters hebben een certificaat 
volgens EN 1822 en zijn getest en akkoord volgens de "installed filter 
system leakage test" (conform NEN-EN-ISO 14644-3)   

+ + + De huidige OK's zijn voorzien van 
HEPA filters. Echter, deze zijn niet 

getest volgens "installed filter system 
leakage test" (conform NEN-EN-ISO 

14644-3)

Filtertest uitvoeren 
conform NEN-EN-ISO 

14644-3

AT

Aantal schone zones t.o.v. het 
overige gebouw 

3 in zuiverheid aflopende zones (op bouwtekening inzichtelijk gemaakt) 
ten opzichte van het overige gebouw. (A+++, B++, C+, overige 
gebouw) 

+ + + Zie bijlage x "zonering OKC" bij het 
Beheersplan luchtbehandeling OKC

Opdekruimte (indien aanwezig) Indien aparte opdekruimte dan minimaal zelfde luchtcondities/ 
prestatie-eisen als OK.

+ + + Velp beschikt niet over separate 
opdekruimten. Het opdekken vindt 

plaats in de OK ruimte.

Initiële Validatie zonering 
(vaststelling stromingsprofiel) 

Stromingsprofiel is vastgesteld en voldoet over de volle lengte/ breedte 
van alle kieren, naden en andere openingen van schone naar vuilere 
zones (aan te tonen door bijvoorbeeld rookproeven) en op 
bouwtekening inzichtelijk gemaakt. Bij ieder stromingsprofiel hoort een 
drukverschil. 

(toelichting: de drukverschillen waarbij het 
bovenstaande stromingsprofiel is vastgesteld gelden, 
indien er na de initiële validatie geen wijzigingen in de 
bouwkundige situatie en/of de luchtbeheersing hebben 
plaatsgevonden,  als uitgangspunt bij vervolgvalidaties 
en dienen te worden gebruikt bij de continue bewaking 
binnen de operatieafdeling) 

O
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- - - Is niet opgenomen in de huidige 
jaarlijkse validatie. Tevens voldoet de 
huidige zonering niet aan de nieuwe 

richtlijn.

Zonering herzien en 
aanpassen. Daarna op te 

nemen in de jaarlijkse 
validatie. 

RVB

Vervolgvalidatie zonering  
(validaties na initiële validaties) 

Alle drukverschillen tussen de verschillende zones zijn gemeten, 
beoordeeld en voldoen minimaal aan de bij de initiële validatie 
vastgestelde drukverschillen. 

(toelichting: Indien er na de initiële validatie geen 
wijzigingen in de bouwkundige situatie en/of de 
luchtbeheersing hebben plaatsgevonden, dan kan bij 
vervolgvalidaties worden volstaan met het valideren 
van alle, bij de initiële validatie bepaalde, 
drukverschillen. Op deze wijze wordt door de 
drukmetingen, op indirecte wijze, het stromingsprofiel 
gevalideerd) 

- - - Is niet opgenomen in de huidige 
jaarlijkse validatie. Tevens voldoet de 
huidige zonering niet aan de nieuwe 

richtlijn.

Zonering herzien en 
aanpassen. Daarna op te 

nemen in de jaarlijkse 
validatie. 

RVB

Monitoring en signalering 
drukverschillen OK 

Ten minste voor elke operatiekamer wordt het drukverschil naar 
aangrenzende ruimtes, waarnaar een verbindingsdeur(/ luik) leidt, 
gemeten en als waarde bewaakt en opgeslagen.  Tevens is een 
alarmering aanwezig, die waarschuwt als het drukverschil zodanig 
afneemt dat het stromingsprofiel niet meer is gewaarborgd. 
Nauwkeurigheid van bovengenoemde drukmeter dient voldoende te zijn 
om de, bij de initiële validatie bepaalde, drukverschillen zodanig te 
monitoren dat het stromingsprofiel is gewaarborgd.   

+ + + De  OK's zijn voorzien van een 
drukmonitorings- en 

signaleringsysteem (New 
Compliance)

Monitoring  drukverschillen 
operatieafdeling 

Tussen iedere zone (dus niet noodzakelijkerwijze iedere ruimte) wordt 
het drukverschil gemonitord.   De drukverschillen mogen op één 
centrale plaats worden uitgelezen, waarbij er in iedere zone een 
druksensor aanwezig is. Er hoeft dus niet in iedere zone (behoudens 
zone A) een drukverschilmeter met uitlezing aanwezig te zijn.   

- - - Drukverschillen zonering zijn op dit 
moment geen onderdeel van de 

validatie.

Op basis van de huidige 
zonerings situatie is het 
niet haalbaar om dit te 

monitoren. Zie ook 
omschrijving bij actie, punt 

8.

RVB

Luchtzuiverheid overige zones   De kwaliteit van de toegevoerde lucht aan zone B en C van de 
operatieafdeling minimaal gelijk is aan die van F9 gefilterde lucht (NEN-
EN 779 /NEN-EN 13779) 

+ + + De luchtbehandelingsystemen van 
zone B en C zijn voorzien van F9 

filtratie.

Controleren PZ

Overige (proces)parameters op 
OK 

In overleg met de ontwerper van het luchtbehandelingsysteem zijn 
procesparameters (met bijbehorende grenswaarden) vastgelegd die 
indicatoren zijn voor het goed functioneren van het systeem (zoals 
bijvoorbeeld temperatuur en toegevoerde luchthoeveelheid etc.).  Deze 
procesparameters worden jaarlijks gevalideerd en continue gemonitord.  

+ + + De  OK's zijn voorzien van een 
drukmonitorings- en 

signaleringsysteem. Tevens staan alle 
relevante procesparameters van het 
luchtbehandelingsysteem in trend in 

het gebouwbeheersysteem.

Status van OK tijdens validatie De status en werkpunten van de installatie tijdens de meting(en) zijn 
vastgelegd in het meetrapport.  (bijvoorbeeld aanwezige warmtelast, 
temperatuur, aanwezigheid warmtedekens etc.) 

+ + + Zie de jaarlijkse validatierapportage

Situering (functionele)ruimten 
binnen operatieafdeling 

Alle ruimten binnen de operatieafdeling zijn in de juiste zones 
gesitueerd (volgens WIP-richtlijn). 

+ + + Zie bijlage X zonering OKC Op basis van de huidige 
zonerings situatie is het 
niet haalbaar om dit te 

monitoren. Zie ook 
omschrijving bij actie, punt 

8.

RVB



IGZ Toetsingskader  - PvA

Try-out validatie Richtlijn 7 (zonder verwijdering CG doek 

bij OK’s !!)

� 1 OK Arnhem (Hybride OK 2013)

� 1 OK Zevenaar

� 1 OK Velp
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IGZ Toetsingskader  - PvA

Hoofdlijnen bij Try-out RL7 meting

� Hersteltijd bepaling

� Beschermingsgraad/beschermd gebied

� Integriteitsmeting HEPA filters
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IGZ Toetsingskader  - PvA

� Try-out validatie Richtlijn 7.

� Aandacht D.2.3.6.1 uit RL7: meetpunt achtergrondconcentratie 

buiten BG / concentratie grens BG moet 1 mtr. bedragen
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IGZ Toetsingskader  - PvA

� Try-out validatie Richtlijn 7.

� Klasse 1, P1 beschermd gebied ISO 5: operatiegebied, 

chirurgisch team, steriele instrumententafels
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IGZ Toetsingskader  - PvA

Try-out validatie Richtlijn 7 – Beschermd gebied

Enkele factoren:

� Delta T/ Luchtsnelheid

� Posities afzuig OK

� Opstelling pendels / anesthesie apparatuur

� Onderdruk boven vl. plafond
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IGZ Toetsingskader  - PvA

� Try-out validatie Richtlijn 7- Integriteitsmeting 

HEPA
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IGZ Toetsingskader  - PvA

Resultaten:

� Aanpak/monitoring zoneringen

� OK’s Velp classificatie P2

� OK’s Zevenaar, Try- out 2 snelheden doek

Opdekruimten aanvullende Try-out RL7

14



IGZ Toetsingskader  - PvA

……………..Versnelling planning vernieuwbouw 

OKC Rijnstate Arnhem Noord………………………

15



Vernieuwbouw OKC Rijnstate Arnhem 

Noord

Aandachtsgebieden

� Ambitie

� Toepassing nieuwe wet- & regelgeving

� Flexibiliteit & schaalbaarheid

� Organisatie & processen

� Implementatie nieuwe ICT & Medische Techniek
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Het OK-Complex is omgeving waar veilige en kwalitatief hoogwaardige 

zorg kan worden geboden in een moderne zorgomgeving. De 

belangrijkste onderwerpen voor de kwalitatieve ambitie zijn:

� Toekomstbestendig

� Voldoen aan wet- en regelgeving 

� Schaalbaar en flexibel

� Efficiency en samenwerking

� Veiligheid

� Privacy (rust)

� Architectonisch

Ambitie 
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Knelpuntenanalyse

� Voldoet niet aan WIP richtlijn

� Oorspronkelijk schuifplan (7 jaar)

� Volledig vol OK programma

� Te kleine OK’s

� Onvoldoende opslagruimte (apparatuur, leen instrumentarium, steriel/niet steriel)

� Onvoldoende ruimte voor beddenstalling

� Holding (prikkamers) voldoet niet (kwalitatief en ruimtelijk)

� Geen isolatiemogelijkheid (MRSA, TBC, etc.)

� Geen goede scheiding van stromen (Schoon/Vuil)
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Inventarisatie van het huidige prestatieniveau van het OK-complex locatie 

Arnhem Noord

� Bezetting OK’s in 2015 99,7% (uitgangspunt in 2012 was 75%)

� Stijging OK duur bij gelijkblijvende wisseltijd

� Lichte stijging buitensessietijd

� 280 OK sessies gereduceerd in 2015 (vakantieperioden, onderhoud & 

aanpassingen)

19

Data analyse OKC



Vertaling van ambitie

Volledige vernieuwing van het OK complex 

Flexibel en schaalbaar:

� Basis OK complex met 2e hybride OK

� Fasering 

� Zonering

� Ruimte

� Techniek

� Scheiding van stromen
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Nieuwe OK Complex 

Overwegingen locatiebepaling OKC:

� Relatieschema hotfloor  = Kritische afdelingen i.r.t. OKC

� Planning (oorspronkelijk 7 jaar)

� Voorwaarden en belemmeringen gebouw en installaties

21

OKC

SEH

RadiologieVerloskunde / 

Neonatologie

IC/MC

Dagverpleging



De weg naar vernieuwing > Eureka !

…………………..We bouwen een luchtkasteel ☺…………………….
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Bestaande Situatie Arnhem Noord 
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Nieuwe + toekomstige situatie 

Arnhem Noord
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Constructieve belemmering brugdeel
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Constructieve belemmering brugdeel
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Nieuwe situatie OKC



Fasering ( van 7 jaar naar ca. 3 jaar)

Fase 1

4 maanden 14 maanden 4 maanden

8 maanden 8 maanden 4 maanden

Fase 2 Fase 3

Fase 4 Fase 5 Fase 6

Fase 7

10 maanden



Huidige situatie OKC Arnhem Noord

29



30

Eindsituatie 1e verdieping

VKC -OKC

VKC -OKC
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Dank voor uw aandacht !


