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Relevante commissies

Voorzitter Proj. Grp. 4 Gezondheidszorg  RL7,  RL8

Kernredactie Proj. Grp 15 Ruimteluchtdoorlatendheid RL10

Lid Cie “Luchtbeheer OK’s”

Lid Cie “Isolatiekamers”

TC 156 WG18 Ventilation in Hospitals, Secretaris          

TC 209 W3 Expert   ISO 14644-3 Test Methods

W4 Convenor  ISO 14644-4 Design, construction, start up
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Stand van zaken tot recent

Richtlijnen voor ontwerp/bouw van OK’s:
BM-2004  Niet meer geldig sinds 2008
Beheersplan 2005 ter revisie sinds 2010
WIP richtlijn-2006 ter revisie sinds 2011………? 
(‘omstandigheden’ (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen…)

Inhoud: 
Sterk geschreven over wat en hoe te bouwen en beperkt 
over presteren.

Nu:
Nieuwe WIP richtlijn       (nov 2014--------------2019)
VCCN Richtlijn 7        (nov 2014--------------2019)
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Indeling van operatieafdelingen:   (WIP: ‘omstandigheden…’ 2006)

2 klassen (1 en 2) + behandelkamer

•Operatieafdeling klasse 1: 
– UDF (aanbevolen) of mengend

– HEPA (volgens oude  EN-1822 geen specifieke  aanduiding 
(doorgaans H13), 

– 20 voudige ventilatie? Circulatie? Onduidelijke terminologie 

– 3 zones : A � B�C�algemene ziekenhuisomgeving
• A= OK en Opdek (‘steriele’)

• B= Schone gang, wasruimte, steriele opslag, koffie kamer (‘clean’)

• C= holding en recovery, sluizen, kleedruimten

– A �B overdruk > 5 Pa

– B �C� positieve stroming van schoon naar minder schoon

Stand van zaken tot recent
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Indeling van operatieafdelingen:   (WIP: ‘omstandigheden…’ 2006)

2 klassen (1 en 2) + behandelkamer

•Operatieafdeling klasse 2: 

– UDF of mengend

– HEPA (volgens oude  EN-1822 geen specifieke  aanduiding 
(doorgaans H13), 

– 6 voudige ventilatie? Circulatie? Onduidelijke terminologie 

– 2 zones : A � (B+C) �algemene ziekenhuisomgeving
• A= OK en Opdek (‘steriele’)

• B= Schone gang, wasruimte, steriele opslag, koffie kamer (‘clean’)

• C= holding en recovery, sluizen, kleedruimten

– A �B overdruk > 5 Pa

– B  + C� positieve stroming van schoon naar minder schoon

Stand van zaken tot recent
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Redeneren vanuit Operatie!
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Stromingsconcepten  ISO14644-4 
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Stromingsconcepten  ISO14644-4 
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UDF  vs    Mengend

UDF

Mengend
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Beschermd gebied?

Scheiden van 2 zones van verschillende klasse (ISO 146 44-4)

1.Luchtdichte afscherming
2.Afscherming met luchtdoorlaat ( high pressure, low ai rflow )
3.“verplaatsingsconcept” (low pressure, high airflow)

Segregation
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Ontwerpen Plenum

OK

3 x 3 meter
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Ontwerpen 2T plenum

3 x 3 meter

t1≈ t2-1½°ct2 t2

t3≈t2+1½°ct3≈ t2+1½°c
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Ontwerpen 2T plenum

3 x 3 meter

t1≈ t2-1½°ct2 t2

t3≈t2+1½°ct3≈ t2+1½°c

????
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Testen van OK’s

Technisch in bedrijfstellen van Operatie kamers

• volgens het ontwerp!

– Luchtsnelheidstest (ISO14644) 

– Geïnstalleerd filter system lektest (ISO 14644-3) 
– Temperatuurverschillen zones (indien ontworpen)

– Relatieve luchtstroming/ruimtedrukken (ISO 14644-3)

– Temperatuur en rel vochtigheid test (ISO 14644-4)
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Testen van OK’s tot recent

Testen van Operatie kamers

•Technische testen van de OK  ‘At Rest’
– Luchtsnelheidstest (ISO14644) 

eisen van 0,20 to 0,35 (m/s)

– Geinstalleerd filter system lektest (ISO 14644-3) ???
– Relatieve ruimtedrukken (ISO 14644-3)

– Temperatuur en rel vochtigheid test (ISO 14644-4)

– Classificatie op deeltjes in lucht (ISO14644-1)
• onder UDF: ISO 5 , ≥0,5µm & ≥5µm  (Staat nergens maar 

gangbaar)
• In periferie: ISO 7 , ≥0,5µm & ≥5µm (Staat nergens maar 

gangbaar)
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Principes van “sterkte testen”

Voor ‘mengend’ systeem:
Hersteltijd test (ISO 14644-3)

Hersteltijd
Tijd
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Segregation test

Geïntroduceerd in de ISO 14644-3 DIS

Bedoeld voor het testen van de segregatie van zones d oor het 
“verplaatsingsconcept”
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Principe:

Inbrengen van ‘belasting’

Cref

Minder schoon Schonere zone

���� 1/10 to 1/10000    ����

Segregatie test

Cx Cm

Beschermings factor: BG x = -log (C x/ Cref)

���� BGx:  1     tot      4        ����

Cm
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Criteria voor een testmethode

• Gebaseerd op prestatie bij een aangebrachte belasti ng 
en niet alleen op het testen van technische paramet ers.

• Testen van het goed werken van  'segregation' 
(terminologie volgens ISO-14644-4 section A5 §A.5.2 ) 

• Testen van het goed werken van  ‘herstel' in het 
beschermde gebied waar de doorspoeling wordt 
bedreigd. 

• Als de ‘segregatie’ onvoldoende werkt of nooit bedoeld: 
testen van het goedwerken van ‘verdunning’

• Niet te bewerkelijke test
• Reproduceerbaar en voldoende oplossend vermogen
• Onafhankelijk van het gekozen concept
• Ook toepasbaar voor opdekruimten 
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DIN 1946-4
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DIN 1946-4: 
-/- Belasting wordt niet werkelijk gemeten, als cons tante bron,

Cref wordt rekenkundig ingevoerd

- /- gefixeerde geometrie en afmetingen

+/- lamp 

- /- Vorm van de dummy’s heeft grote invloed op de ui tkomst

- / - tijdrovend en bewerkelijk

- /- geen aandacht voor statistische betrouwbaarheid

+/- zonder lamp BG ≥ 4; met lamp BG ≥ 2. 

Segregatie test vergelijk:
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SIS TS39: 

-/- Belasting wordt niet werkelijk gemeten, als const ante bron,
Cref wordt rekenkundig ingevoerd

+/+ lamp 

+/+  relative simple

- /- geen aandacht voor statistische betrouwbaarheid

+ /- Risc factor 1/10000  (BG ≥ 4 bij Patient en instrument tafels)
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HTM-03:

+/+   belasting wordt actueel bepaald: C ref

- /- gefixeerde geometrie en afmetingen

+/- lamp (niet expliciet)

+/+  relative simple

- /- geen aandacht voor statistische betrouwbaarheid

- / - Risc factor 1/10 ���� 1/100 ���� 1/1000  over een raster
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Meegenomen in VCCN RL7

Belasting C ref & Cx simultaan gemeten

OK Lamp(2) in standaard positie en aan!

Basis warmtelast meegenomen en aangebracht

Beschermingsgraad voor de contour en het midden

Hersteltijd onder OK lamp !

Alle vormen en afmetingen mogelijk

Voor opdek zowel voor verticale als horizontale UDF

Duidelijke statistiek
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Belasting?

OK

≥ 1.5 m

Belasting onder de OK lamp

Belasting van het “Beschermde gebied

1.2 m

Meetpunt 

Periferie

Lamp

1 m
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Meetopzet  OK’s
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Meetopzet   Opdekruimten
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Test setup

Cm

Cx

Cref

Emissie
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Statistiek
Uitgebreid in lijn met ISO 14644-1:

Student t verdeling (enkelzijdig) voor alle waarden  van BG x����BG95%
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Resultaten
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Resultaten
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ISO 14644-3:   In UDF geen hersteltijdtest

Rationaal: v ≈ 0,3 m/s   van lamp naar tafel ≈ 3-4 seconden…….

UDF wordt verstoord door lamp(en) !

Resultaat: ‘zog gebied’, hersteltijd afhankelijk van snelheid en lamp

1 min 57 sec 35 sec

Hersteltijd onder OK lamp
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Als BG ontoereikend of bij mengend system:

Hersteltijdtest volgens ISO 14644-3 op twee punten 
(‘slechtste punten van de deeltjestest’)

Resultaten
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Classificatie:

Eerst: Techniek controleren op juiste “werkpunt”
Dan pas: VCCN RL7 meting!
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Zijn we er nu?

Testen ‘in rust’ ‘met belasting’ is 
een grote verbetering!

Wat er werkelijk gebeurt “tijdens de operatie” is…
VEEL BELANGRIJKER!
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Zijn we er nu?

?
? ?
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Geen standard methode

Hier en daar toegepast (ook international)

Monitoring in combinatie met observaties

Kve meting: Air sampler, settle plates, (rotating) slit sampler…… . 

Geen formele eisen maar verbeterinstrument      
En orthopedie: ≤ 10 cfu/m 3  dan  ?????

VCCN PG 04 met bijdrage van VHIG gestart met werk a an RL 8 !

� � � VCCN RL 8

Monitoren tijdens gebruik
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Conclusies

VCCN Test methode:

•Beoordeelt de prestatie (kracht van de 
‘bescherming’)
•Passende statistiek (BG 95%)
•Te gebruiken om beschermde gebied te 
bepalen
•Houdt rekening met de invloed van de 
Lamp(en)
•Een stap in betere beoordeling van systemen

Verdere zoektocht: wat gebeurt er echt?..... RL8…
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Dank voor uw aandacht

Met dank aan:
Cie WIP
VCCN project groep 4
CEN TC 156 WG18
TNO technologie cluster deelnemers
ISO TC209 WG3


