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(potentiële) belangenverstrengeling Geen

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Geen
• Geen

• Geen
• Geen
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Beïnvloedbare risicofactoren (1)

� Onjuiste desinfectie van operatiegebied

� Onjuiste kleding operatieteam 
� Combineren van meerdere ingrepen

� Peroperatief gebruik van bloedtransfusies
� Ondertemperatuur van de patiënt tijdens de 

ingreep

� Chirurgische techniek
� Discipline op de operatiekamer



Beïnvloedbare risicofactoren (2)

� Algemene conditie van de patiënt

� Neusdragerschap met S. aureus
� Infecties elders in het lichaam

� Pre-operatief verwijderen van haar
� Incorrecte pre-operatieve handhygiëne
� Inadequate reiniging en sterilisatie instrumenten

� Onvoldoende luchtbehandeling operatiekamer
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Endogene contaminatie

� Schone ingreep
� Schoon-besmette ingreep
� Besmette ingreep
� Vuile ingreep

Endogene route dominant
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Preventie

- mondneusmasker

- operatiekleding

- schoonmaken

- opdekken

- luchtbehandeling

- gedrag

- ……….



Luchtbehandeling 19e eeuw

1861 1861 1892

Pasteur Lister Schimmelbusch
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Exhauste versus plenum ventilation
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UDF versus mengend systeem (1)

� UDF leidt tot minder bacteriën in de lucht 
boven het operatiegebied

� UDF leidt tot minder contaminatie van 
instrumentarium



UDF versus mengend systeem (2)

� 1 RCT: UDF leidt tot 60% minder infecties 
(significant) bij knie- en heupimplantaties

� 4 observationele studies: UDF leidt tot 50% 
minder infecties bij knie- en heupimplantaties  
(niet significant)

� 2 observationale studies: mengend systeem 
is risicofactor voor infecties bij neurochirurgie 
en vaatchirurgie



UDF versus mengend systeem (3)

� 4 onderzoeken van databestanden: UDF leidt 
tot 36 -70% meer infecties bij knie- en 
heupimplantaties(significant)



De WIP-richtlijn

� Keuze luchtbehandelingsysteem
� Prestatieniveaus
� Prestatie-, bouw- en ruimte-eisen
� Juist gebruiken
� Beheer van de luchtkwaliteit



Keuze luchtbehandelingsysteem

1. Verricht gewrichtsvervangende operaties bij 
sterke voorkeur in een operatiekamer uitgerust 
met een luchtbehandelingsysteem dat voldoet 
aan prestatieniveau 1

� Eenduidig bewijs minder micro-organismen in 
lucht en op instrumentarium

� Voorzorgsprincipe: gezien risico’s moet 
luchtkwaliteit zo optimaal mogelijk zijn om kans 
op infecties zo klein mogelijk te maken 

� Niet eenduidig bewijs op toename dan wel 
afname van infecties



Keuze luchtbehandelingsysteem

2. Verricht schone ingrepen met implantatie van 
(endo)prothesen vergelijkbaar met 
gewrichtprothesen bij voorkeur in een 
operatiekamer uitgerust met een 
luchtbehandelingsysteem dat voldoet aan 
prestatie niveau 1

� Extrapolatie

� Voorzorgsprincipe



Keuze luchtbehandelingsysteem

3. Voer ingrepen zonder implantatie van 
endoprothesen uit in een operatiekamer 
uitgerust met een luchtbehandelingsysteem dat 
voldoet aan prestatieniveau 1 of 2

4. De wetenschappelijke verenigingen moeten 
het initiatief nemen om tot een classificatie van 
ingrepen te komen
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Prestatie-eisen en -niveaus

Prestatieniveau 1 Prestatieniveau 2

Beschermingsgraad
beschermde gebied

≥ 3 in centrum
≥ 2 in randzone

-

Hersteltijd 
beschermde gebied
(100-voudige 
reductie)

≤ 3 min in centrum ≤ 20 min (hele ruimte)

ISO-klasse 
beschermde gebied

(0,5 µm deeltjes)

5 of beter
≤ 3.520 deeltjes/m3

7 of beter
≤ 352.000 deeltjes/m3

Luchtdoorlatendheid Max. qv;10 van 1,5 Max. qv;10 van 1,5
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Opdekken

Dek  steriel instrumentarium bij voorkeur op 
in één aparte opdekruimte per operatiekamer.

� aparte opdekruimte per operatiekamer
� aparte opdekruimte meerdere operatiekamers
� opdekken met aparte UDF op operatiekamer 
� opdekken in het beschermde gebied
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Belangrijk voor juist gebruik

� Plaats van operatietafel en operatieteam
� Plaats van instrumenttafel
� Positionering lampen
� Wijzigen temperatuur ingeblazen lucht
� Aantal personen in 

operatiekamer/opdekruimte
� OK-kleding
� Openen deuren
� Bewegingen in operatiekamer
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Beheer



VCCN richtlijn

� Methoden voor testen en classificeren
� Het gaat om:

� Luchtkwaliteit
� Bescherming tegen indringen verontreinigingen
� Afvoeren van verontreinigingen


