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Agenda praktijk Luchtbehandeling
• Wat hoeft niet (meer)

• Wat moet (nog) wel

• Veranderende OK technologie. Heeft dat invloed op POWI’s?
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Wat hoeft niet meer (1/3)
• Beschermd gebied:

• Bepalen en markeren op de vloer;
• Er binnen gaan staan met dat wat je steriel wilt houden.
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Wat hoeft niet meer (2/3)
• Apparatuur die luchtstroming beïnvloed?

• “Houd bij de inrichting van de operatiekamer klasse 1 en 2 rekening met 
het feit dat apparatuur invloed kan hebben op de luchtkwaliteit”*;

• Geen aanbeveling voor plaatsing van apparatuur;
• Wel ‘professioneel perspectief’ en luchtbeheersplan.

• Opdekken:
• Geen voorkeur voor opdekruimte per OK; 
• Niet meer afdekken instrumententafel.

*    Module ‘voor luchtbehandelingsysteem in de operatiekamer’; Aanbeveling ‘inrichting operatiekamer’
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Wat hoeft niet meer (3/3)
• Van de periodieke controles:

• Niet meer classificeren o.b.v. prestatie-eisen;
• Geen jaarlijkse controle van de HEPA eindfilters;

• Deurbeleid:
• Geen aanbevelingen voor “deurbeleid”:

• Wel genoemd binnen professioneel perspectief **
• Wel aanbeveling voor ‘minimale bewegingen’

**  Module ‘ … welk luchtbehandelingsysteem …’ ; paragraaf ’Overwegingen’; sub ‘Professioneel perspectief’
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Wat moet (nog) wel (1/4)
• Werkt de luchtbehandelingsinstallatie goed?

• Signalering met alarm dus werkt het wel/niet. En doe daar wat mee;
• Monitoring: te allen tijde op de hoogte zijn van de relevante 

procesparameters (= minimaal toegevoerde hoeveelheid lucht);
• Onderhoud / periodieke controle conform luchtbeheerplan.
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Wat moet (nog) wel (2/4)
• Complicatie registratie !!

• NB: Bij verheffingen is kennis + referentiedata m.b.t. lokale 
luchtbehandelingsysteem zeer handig;

• Minimale luchtkwaliteit;
• Luchtwisselingen, ISO, hersteltijd, filtering; luchtstromingsrichting;
• Temperatuur en luchtvochtigheid: indicatief;
• NB: geen eis m.b.t. luchtdichtheid van de OK;

• Temperatuurverstelling  = belangrijke procesparameter? Dan wachten …
• Vloer, wanden en plafond van de Operatie AFDELING zo glad, naadloos en 

gesloten als mogelijk;
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Wat moet (nog) wel (3/4)
• OK discipline

• Gedragscode met daarin:
• Aantal mensen in OK (zo min mogelijk);
• Bewegingen (zo min mogelijk);
• Kleding (NEN norm);
• Infectiepreventiemaatregelen (WIP richtlijn POWI 2011); 
• Reiniging en desinfectie (WIP richtlijn R&D 2009);

• Opdekken in OK luchtcondities (WIP richtlijn POWI 2011);
• Hersteltijd na schoonmaak (NB is niet hersteltijd 1:100 !).
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Wat moet (nog) wel (4/4)
• Luchtbeheersplan:

• Vervalt: beschrijving kwaliteitssysteem dat van toepassing is;
• Nieuw: 

• Beschrijving ingrepen naar OK klasse / behandelkamer;
• Ingebruikname na schoonmaak;
• Beschrijving van de controle van sensoren die PI’s meten;

• Anders:
• Gedragscode;
• Beschrijving van wijze van follow up bij wijzigingen in het beleid of 

techniek.
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Veranderende OK technologie (1/2)
• Innovaties in/met Medische Technologie:

• Meer grote apparaten;
• Vaker veel instrumentarium;
• Meer superspecialisaties.

• Groene OK:
• Energiebesparing;
• Afvalscheiding;
• Reusables.
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Veranderende OK technologie (2/2)
• Hoe daar mee om te gaan?

• Selectie aan de poort: Evidence / Health Technology Assessment;
• Risico analyse;
• Proceswijziging:

• Uitwerken (wat wijzigt er precies);
• Bespreken (kennis binnen OK team brengen en benutten); 
• Testen (mockup, dummie-procedure);

• Invoeren;
• En ook evalueren (wat levert ‘t op, wat volgende keer anders, etc.);

• Wees bewust van het ‘optel effect’.
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Samenvattend
• Schone lucht is nog steeds belangrijk om POWI’s te voorkomen;
• Veel (oude-bekende) factoren beïnvloeden luchtkwaliteit nog steeds.

• Ontwikkelingen m.b.t. OK technologie:
• Hebben elk op zich relatief weinig invloed op OK luchtkwaliteit; 
• Maar het kan wel optellen.
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