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1989 > 1992 > 1998 >      2005     >

gewenst: een werkbare norm voor de 

luchtkwaliteit op de 

Nederlandse operatiekamers

Breed gedragen

Multidisciplinair

Consensus tekst



>   2005 >         2010    >  2014.

Gekregen:   HACCP

Technische uitleg + adviezen

Streefwaarden OK bacter.

Gewenst:

update Beheersplan

multidisciplinair

consensus

evidence WIP based



Gekregen:

multidisciplinair

consensus (?)

evidence based

prestatie eis vlgs VCCN

2014 - 2019



14 maart 2005

19 november 2007

27 januari 2011

Beheersplan congressen WIP richtlijn

3 december 2014

6 april 2015



Richtlijn

gebruik evidence

prestatie eis als norm

Preventie wondinfectie in orthopedie:

richtlijnen en koeien

Overwegingen & kanttekeningen :



Mythen, rituelen, heilige koeien

zoveel mogelijk vervangen door evidence koeien



Evidence

� Gestructureerde analyse van literatuur

inhoudelijke beoordeling blijft toch vaak

ook subjectief >    consensus

� Er is een grote grijze zone van onzekerheid

� Evidence based medicine helpt daar in beperkte mate:

� Dan meer gebruik maken van pathofysiologische en 

experimentele gegevens

� Als orthopaeden: keuzen voor de veilige kant

Evidence +Evidence -



(British Medical Journal dec 2003; 327: 1459-1461)

“The absence of evidence 

is no evidence of absence”

P > 0,05

Evidence +Evidence -



Column prof. Piet Borst NRC 12 april 2015



Orthopaedische overwegingen: literatuur

Literatuur geeft aanleiding tot voorzichtigheid

bij het gebruik zonder meer van UDF

en van helm systemen

Registerstudies: veel informatie, uitleg lastig

invoer data cruciaal

koppelen aan elkaar: voorzichtig

koppelen aan enquete: niet doen

Overigens: forse toename aantal prothesen

+  toename infectiepercentage



Nederland:  sinds 2007 LROI

In 2013: ca 50.000 THP of TKP geplaatst

In 2030: ca 100.000

Prevalentie : nu 400- à 800.000 prothese patienten

Prothese Registers: sinds 1975



Infectie percentages prothesen

lijken toe te nemen

(Dale et al. Acta Orthopaedica  2009; 80(6): 639-645)



Consensus Total hip: 1987, 1994, 2005, 2010

< 10 cfu/m3 bij prothese plaatsingen

ter hoogte van de wond, tijdens operatie

“De orthopaedische vereniging heeft in haar richtlijnen opgenomen dat 

ingrepen alleen plaats mogen vinden in een OK met verticale UDF.”

(notulen WIP invitational conference  09-10-2012, Utrecht)

Richtlijn luchtbehandeling



WIP: Prestatie eisen OK en opdekruimte in rust

beschermingsgraad = 3.0

betekent: aantal deeltjes ≥ 0,5 µm

is factor 1.000 lager dan in de 

achtergrond

Hersteltijd:

tijd die nodig is om een

verstoring t.o.v. deeltjes

concentratie “ in rust” 

wordt weggewerkt door 

het systeem

Prestatie eis: laat in het midden

wat voor techniek wordt gebruikt



November 2014VCCN meting prestatie eis

Goede standaardisatie meetmethode

Meet capaciteit contaminatie verwijdering

Definitie beschermd gebied



Meetmethode van prestatie-eis

Kunstmatige situatie, onzeker in 

hoeverre die vergelijkbaar is 

met praktijk:

� OK in rust

� lampen niet in positie

� meting partikels



1 bacterie per 

100 à 500 partikels

op OK :  1 / 200

Partikels slechts gedeeltelijk met bacteriën

Experimentele OK Delft (SICC):

ir Philip Ham

Partikels zijn afgeleide van bacteriologische kwaliteit



KVE’s in OK in rust of in bedrijf

(Letts et al. 1983 JBJS –A, 65(3):357-362)



� Lampen weg gedraaid



“ ….om nieuwe ontwikkelingen niet in de weg te staan …” 

Mobile Lam. Flow unit  (Toul)



Voetchirurgie ?

Surgicube: lokale UDF 

oogheelkunde

Horizontale UDF



Airsonet Opragon

Downflow vooral

door temp. verschil



Timedelft 2009 : “Isolator”



(Arts en auto 2010)

“Disposable operating capsule”



Trexler isolator 1973

van der Waay (TNO) 1972



Visser en Loogman

master TU Eindhoven



Opnieuw en meer KVE metingen, nu relateren aan partikel

metingen en prestatie eis

Nieuwe VCCN Richtlijn

Prestatie eis metingen met OK in bedrijf >>>  norm  ??

Nabije toekomst



Preventie wondinfecties orthopaedie

Systemisch antibiotica

Antibioticum houdend cement

Kleding

Gedrag

Gastheer weerstand verhogen en contaminatie verminderen

Evidence ?
Bacteriële aanvalParade gastheer



verbeter gastheer weerstand

Ondervoeding 10 dg preop. extra voeding

Immuun deficientie preop. vaccination, local IgG

preop. opnameduur reduceer preop dagen (??)

preop. huid desinfect. jodium, chloorhexidine

preop. scheren clippers, direct preop

neus dragers mupirocine neuszalf / preop douche

Perop hypothermie extra perop wermte toevoer

Perop hypoglycemie perop controle / insuline

Perop antibiotica systemisch , AB bot cement



Systemisch AB prophylaxis bij THP

Effectief voor diepe + opp. prophylaxis: 

75% reductie inf %

1 dosis is niet bewezen effectief bij THP 

(Wymenga, proefschrift, 1991: vaak verkeerd geciteerd)

kortdurende profylaxe (< 12 uur) is bewezen niet effectief
(Gillespie + Walenkamp, Cochrane, 1998, 2001)



22,170 THP Revision Risk

4 doses 1

3 doses 2.7 (p=0.19)

2 doses 6.8 (p=0.01)

1 dose 4.2(p=0.09)

Norwegian Register:  systemic AB dose

(Engesaeter etal: Norwegian register,

Acta Orthop Scand 2003; 

74(6): 644-651)



Scandinavische prothese registers: 

AB houdend cement (ABC) prophylaxe

Zweeds (1998) 148.359 THP  risk ratio 0,61 (0,50-0,74)

ook minder asept.loslating (0,52) !

Noors (2000) 73.000 THP AB + ABC: 1,2 % > 0,2 % 

Fins (2009) 43.149 TKP AB + ABC = 1  >  AB = 1,42



(Parvizi etal , Acta Orthop 2008; 79(3) 335-341)

AB cement reduceert diepe SSI in THP : 2.3% > 1.2 % =  50%

Meta analysis AB cement profylaxe



In vitro gentamicin cumulative release
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µg in vitro + in vivo studies AB cement :

werkingsmechanisme !



Kleding: contaminatie vermindering

(Medisch Contact 10-10-08; 63(41)



Beste Geert,

de vorige keer (in utrecht op de WOI bijeenkomst) 

heb jij gesproken over de burka's dat dit "beter" is 

dan gewone OK mutsen ivm flow vanuit je jas.

We hebben problemen met de 

OK assistenten die een burka

hinderlijk vinden en zij 

weigeren (!) deze te dragen. 

Heb jij toevallig nog literatuur beschikbaar over de 

burka's dat dit minder kans geeft op infecties?

(Letts et al. 1983 JBJS –A, 65(3):357-362)





Bas Knobben, PhD april 2006 Groningen

+ Lam Flow !

Studie opzet Knobben etal

Gedrag: nauwelijks experimenteel bestudeerd



(Knobben etal 2006; J Hosp Inf 62, 174-180)

Contaminatie perop van instrumenten:

invloed UDF: 33 > 15 % invloed gedrag: 15 > 5%

% intra operatieve contaminatie

SSI %



Lopen:  langzaam en snel

Gedrag



3,4%

0.66%

0.24%

0.52%

0.68%

0.44%

0.62%

0.19%

0.42%

0.23%

0.31%

AB UCA

ABUCA

ABC

UCA
AB

ABC

VS

VS

ABC

ABC

AB = Antibiotics

ABC = AB loaded Cement

UCA = Ultra Clean Air enclosure

VS = Ventilated Suits (Persson etal ‘99)

RR reducties onafhankelijk:

AB x ABC x UCA x VS

Risico reducties profylactische maatregelen
(Zweeds register 150.000 THP)



de orthopeden: 

Zal de prestatie eis overeenkomen met daadwerkelijk

bacteriologisch schone lucht?

SSI blijven registreren ( > 30 dagen !!, dan maar zelf)

KVE’s blijven meten

Welke operaties in welke klasse OK 

en in welke luchtbehandeling






