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Inleiding 
 
Naar aanleiding van het RIVM-rapport 26501101/2004 ”De helixtest in de praktijk” heeft het bestuur 
van de Centrale Sterilisatie Club (CSC) besloten, aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar de 
toepasbaarheid en betrouwbaarheid van de helixtest als controlemiddel voor het sterilisatieproces.  
 
De CSC kon de conclusies uit het betreffende rapport niet geheel onderschrijven omdat: 
- het onderzoek duidelijk maakt dat de helixtest wordt beïnvloed door vele factoren 
- het onderzoek enkele kritische parameters niet of niet voldoende heeft beoordeeld 
- geen van de onderzochte helixtesten aan de Europese norm voldeed. 

 
De CSC heeft het initiatief genomen een werkgroep op te richten, die onder de vlag van de technische 
commissie dit onderwerp gaat onderzoeken. Hiertoe is onder voorzitterschap van Heinze Sikkema 
(Bedrijfsleider CSA, Medisch Centrum Leeuwarden) een werkgroep geformeerd die bestaat uit de 
volgende personen: 

- Geeske Drent; DSMH, Martini ziekenhuis Groningen 
- Pia Wolf; Hoofd CSA en DSMH, St Lukas ziekenhuis Winschoten 
- Rudy Bulten, Hoofd CSA, Alysis zorggroep Arnhem 
- Gerbrand Boelens, Hoofd CSA en DSMH, Meander MC Amersfoort 
- Peter Vlas, Hoofd CSA en DSMH, zorggroep Suydevelt Emmen 
- Arjan van Drongelen, waarnemer, voorzitter Technische Commissie. 

 
 
Doelstelling helixwerkgroep 
 
De opdracht die de helixwerkgroep van het CSC bestuur heeft meegekregen bestaat uit drie delen: 
 
a) Informatie verzamelen over de helixtest 
b) Inventariseren van de bezwaren tegen de conclusies uit het RIVM-rapport en de positie van het 

veld t.o.v. de helixtest. 
c) Het veld adviseren over de vraag of de helixtest in de ziekenhuizen moet worden ingevoerd, ter 

vervanging van de B&D test. Zo ja, adviseren over de wijze waarop de helixtest kan worden 
ingevoerd. 
 

 
Relevante feiten  
 
Sterilisatie afdelingen worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met complexe en 
holle instrumenten veelal met een nauw lumen, terwijl er in het verleden juist relatief eenvoudige 
instrumenten en veel poreuze goederen ter sterilisatie werden aangeboden. Als gevolg daarvan 
moeten we ons afvragen of de gebruikelijke sterilisatieprocessen in voldoende mate in staat zijn deze 
complexere instrumenten te steriliseren.  
 
Al meer dan 30 jaar wordt voor de dagelijkse procescontrole de Bowie & Dick-test toegepast om 
daarmee de effectiviteit van de luchtverwijdering en stoompenetratie te monitoren. Deze test is echter 
gebaseerd op het steriliseren van textiel of poreuze ladingen en heeft geen directe relatie tot 
andersoortige ladingen, waaronder instrumenten met een nauw lumen. 
 
Sinds enkele jaren is er een hollow load Process Challenge Device (PCD) op de markt die bestaan uit 
een lange dunne teflon slang van 1,5 meter en een diameter van 2 millimeter met aan het eind een 
kamertje met daarin een chemische indicator, de zogenaamde Helixtest. Deze helixtest is bedoeld om 
een worst case hol instrument te simuleren. De criteria waaraan de helixtest moet voldoen zijn 
vastgelegd in een Europese norm de (EN 867-5). In deze norm staan chemische indicatorsystemen 
beschreven voor kleine stoomsterilisatoren type B en S (EN 13060), zoals ook speciale 
textielpakketten voor deze kleine sterilisatoren. 
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A. Informatie betreffende de helixtest 
 
Literatuur 
Er is door de werkgroep een flinke hoeveelheid literatuur bestudeerd, waaronder nationale richtlijnen, 
internationale normen en diverse artikelen m.n. uit het internationale tijdschrift Zentral Sterilisation 
(MHP-Verlag).  
 
Uit deze literatuurstudie, aangevuld met een paar eenvoudige praktijktesten, van leden uit de 
werkgroep, zijn twee belangrijke punten naar voren gekomen: 

1. De helixtest is kritischer in de beoordeling van een effectieve luchtverwijdering dan de B&D 
test. 

2. De stoomkwaliteit is een zeer belangrijke factor in het sterilisatieproces.  
 
Uit diverse testen is gebleken dat een proces met slechts één subatmosferische puls en vervolgens 
een aantal trans- of superatmosferische pulsen, onvoldoende in staat is de aanwezige lucht effectief 
te verwijderen. Wanneer aansluitend de tijd en temperatuur echter wel toereikend zijn slaat een B&D 
test in voldoende mate om, maar een op juiste wijze toegepaste helixtest niet. Om een optimale 
luchtevacuatie te kunnen bewerkstelligen zijn minimaal twee maar bij voorkeur drie subatmosferische 
pulsen tot ± 5 kPa noodzakelijk. Zie (bijlage1 ) theoretische verdunningsfactor. 
 
Voornamelijk over de stoomkwaliteit is binnen de werkgroep uitgebreid gediscussieerd. Naast tijd, 
temperatuur en druk is naar onze mening de stoomkwaliteit een vierde essentiële procesparameter. In 
de literatuur wordt veel aandacht geschonken aan de mogelijke aanwezigheid van niet 
condenseerbare gassen (NCG’s), maar in de dagelijkse praktijk wordt in ons land controle op de 
stoomkwaliteit min of meer buiten beschouwing gelaten.  
 
 
Vergelijk B&D-test versus helixtest 
 
B&D-test 
In de standaard B&D textielpakketten is het mogelijk met temperatuur sensoren de temperaturen op 
diverse posities in het pakket te meten. Dit pakket is min of meer instaat, met de stoom meegevoerde 
NCG’s te detecteren.  
 
Een belangrijk verschil tussen de B&D-test en helixtest is dat er voor de alternatieve B&D-pakketjes 
een aparte norm (EN 867-4) geschreven is, terwijl de helix samen met andere testmethoden (bijv. 
speciale textile packs) bedoeld voor kleine sterilisatoren staat beschreven (EN 867-5).  
 
Er wordt voor de alternatieve B&D pakketten een hele rij testen aangegeven. Het gaat hier om een 
aantal verschillende testcycli en een aantal verschillende pass en fail criteria. De norm bevat 
uitgebreide beschrijvingen van de eisen en testapparatuur. Overigens worden deze testen in een 
specifieke teststerilisator met bepaalde test cycli gedaan. Deze komen niet (geheel) overeen met de 
processen die in de Nederlandse ziekenhuizen worden toegepast. Doordat de expositietijd van de 
indicator in de praktijk veel langer is dan de tijd waarvoor de indicator is ontworpen, bestaat er een 
aanzienlijke kans op een vals positieve uitslag.  
 
De drie test cycli uit de EN867-4 zijn: 

• een subatmosferische luchtverwijdering (B1) 
• een transatmosferische luchtverwijdering (B2) 
• een superatmosferische luchtverwijdering (B3).  
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Helixtest 
De standaard teflon testhelix staat beschreven in EN 867-5 en voor het testen van alternatieven is 
eigenlijk maar één test opgenomen met één proces. In tegenstelling tot de B&D-test wordt niet 
aangetoond of de helixtest ook in staat is om NCGs aan te tonen. Hiervoor is dit testsysteem niet 
ontwikkeld. Mogelijk is de testhelix wel gevoelig voor NCGs (zie resultaten RIVM-rapport waarin de 
testhelixen in een zwaar net lagen), maar dit is niet gekwantificeerd.  
 
Het is onbekend welke relatie een helixtest heeft met instrumenten die in de praktijk worden 
gesteriliseerd in ziekenhuizen. Gezien de geometrie van de helix is te verwachten dat het een zware 
test is voor de sterilisator, maar wellicht niet het moeilijkst. 
 
De helix PCD (behuizing, afdichtring, afsluitdop en slang) is een reusable product. Voor gebruik moet 
er een indicator stripje in de behuizing worden geplaatst, waarna de afsluitdop handmatig moet 
worden vastgedraaid. Vooral het wel of niet goed vastdraaien is een sterk variabele handeling, die 
eventueel tot een vals positieve uitslag kan leiden. Wanneer bijvoorbeeld de afsluitdop onvoldoende 
wordt aangedraaid, is er kans op inlek via de afdichting. Wanneer de afsluitdop echter te vast wordt 
aangedraaid kan de behuizing of afdichting beschadigd raken, waardoor er bij een volgend gebruik 
een reële kans op inlek aanwezig is, met als gevolg een vals positieve uitslag. Bovendien mag er 
absoluut geen vocht in de kamer of slang aanwezig zijn, een klein druppeltje vocht in combinatie met 
een temperatuur van 134ºC kan de indicator doen omslaan en een vals positieve uitslag genereren. 
 
Een aantal helixtesten worden geleverd met 100 stuks indicatorstrips. Hiermee wordt gesuggereerd 
dat de helix PCD minimaal 100 keer veilig kan worden toegepast, zonder tussentijdse lektesten uit te 
voeren. Eén leverancier heeft aangegeven dat de helix PCD een aantal duizend keer kan worden 
gebruikt, onder voorwaarde dat deze periodiek wordt gecontroleerd op lekkages. Hoe dat moet staat 
echter niet in de gebruikersinstructies maar in de Declaration of Conformity. Daarin staat vermeld dat 
het na 500 cycli nodig is een lektest uit te voeren, door de PCD onderwater te houden en lucht in de 
slang te blazen. Hoelang en onder welke druk is daarbij niet aangegeven.  
 
Chemische indicatoren 
Voor zowel de B&D-test als de helix test geldt dat zij werken met chemische indicatoren waardoor de 
waarde van de uitslagen beperkt zijn. Deze worden ontworpen om bij een bepaalde tijd-temperatuur 
combinatie om te kleuren. Bovendien zijn ze veelal multi variable, wat inhoud dat ze zowel voor een 
proces van 15 min bij 121º C als voor een proces van 3 minuten bij 134º C kunnen worden toegepast. 
De reactie tijden worden in speciale testapparatuur getest, waarin heel snel de gewenste condities 
kunnen worden gecreëerd en ook weer opgeheven. In een sterilisatieproces dat veel rustiger verloopt, 
zal de verkleuring in de aanloop naar de sterilisatiefase al beginnen. De indicator heeft daarom in de 
praktijk veel langer de tijd om te verkleuren dan waarop deze zijn getest. Een niet verkleurde indicator 
geeft aan dat er een probleem is, terwijl een goed omgeslagen indicator geen zekerheid geeft dat de 
procescondities daadwerkelijk zijn gehaald.  
 
Controle op NCGs 
In de werkgroep is geconstateerd dat door gebruik te maken van testsystemen gebaseerd op 
chemische indicatoren geen garantie wordt gegeven dat de stoomkwaliteit voldoende is. Daarbij komt 
dat de helixtest niet is ontworpen of getest om de aanwezigheid van NCG’s te detecteren. Ondanks 
het feit dat hieraan in de EN 285 de nodige aandacht wordt geschonken, vindt er momenteel voor 
zover ons bekend, weinig andere controle plaats naar de kwaliteit van de stoom in de Nederlandse 
ziekenhuizen.  
 
Elektronische meetapparatuur  
In tegenstelling tot elektronische meetapparatuur verstrekt de een B&D-test en de helixtest geen 
concrete informatie waarmee de gebruiker een trendanalyse of statistische procescontrole kan 
uitvoeren. Storingen en lekkages ontstaan vaak niet van het ene op het andere moment maar komen 
meestal via een geleidelijk weg. Middels trendanalyse van elektronische data kunnen veel 
voorkomende afwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd, nog voordat een chemische indicator een 
afkeur aangeeft, of de sterilisatie apparatuur in storing valt.    
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B. Bezwaren tegen de conclusies uit het RIVM rappor t. 
 
Zoals in de inleiding al is gemeld kon het CSC bestuur de bevindingen uit het RIVM-rapport niet 
volledig onderschrijven. Samen met de vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen 
(vDSMH) hebben ze dat middels een brief, gedateerd 10 december 2004, aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ), die opdrachtgever was voor dit onderzoek, laten weten. Als werkgroep zijn 
we het eens met de constatering dat de conclusies die uit het onderzoek zijn getrokken niet voldoende 
onderbouwd zijn, omdat het onderzoek bepaalde aspecten niet of onvoldoende heeft onderzocht. 
 
Als werkgroep vinden wij het erg jammer dat het bestuur van de vDSMH en CSC destijds niet met de 
onderzoekers in overleg zijn gegaan, alvorens hun kritiek te uiten richting IGZ. Het bevreemd ons 
bovendien dat IGZ niet op de punten uit deze brief heeft gereageerd, althans niet voor zover wij 
hebben kunnen achterhalen.  
 
Ondanks het feit dat het onderzoek een aantal beperkingen kent, is uit het onderzoek wel duidelijk 
naar voren gekomen dat er voor de sterilisatie van holle instrumenten andere eisen worden gesteld 
aan een sterilisatieproces, dan wanneer daarmee eenvoudige instrumenten en poreuze goederen 
worden gesteriliseerd. Naar aanleiding van het RIVM rapport hebben een aantal zorginstelling hun 
sterilisatieproces laten aanpassen. Het gevolg daarvan is geweest dat deze nu wel instaat zijn de 
helixtest met goed resultaat toe te passen.  
 
Als werkgroep zijn we echter van mening dat we ons eerst moeten afvragen wat het meest effectieve 
sterilisatieproces is om een optimale luchtverwijdering te kunnen garanderen. Dit is naar onze mening 
een absolute voorwaarde om holinstrumentarium te kunnen steriliseren. Waar nog lucht aanwezig is 
kan namelijk geen stoom zitten, steriliseren met hete lucht of vochtige hitte van 134ºC duurt 12 uren, 
steriliseren met verzadigde stoom van 134ºC slechts 3 minuten.  
 
In ons land en ook daarbuiten wordt van vele verschillende sterilisatieprocessen gebruik gemaakt om 
complexe reusable instrumenten te steriliseren. Bijna elk type sterilisator heeft een ander proces met 
verschillende instellingen en parameters. Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar het 
meeste efficiënte en effectieve sterilisatie programma om zowel een effectieve luchtevacuatie en 
optimale stoomkwaliteit te kunnen bewerkstelligen.  
 
Het lijkt de werkgroep uitermate zinvol om samen met de industrie uitgebreid onderzoek te doen naar 
de mogelijkheden van effectieve luchtverwijdering en de beheersing van een optimale stoomkwaliteit. 
Pas daarna kunnen we de vraag beantwoorden op welke wijze we dat proces het best kunnen 
controleren.  
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C. Conclusies en aanbevelingen 
 
 
Conclusies 
 
De standaard B&D-test is bedoeld als Operational Qualification (OQ) test. Deze test geeft echter 
weinig tot geen informatie over de mogelijkheid om holle instrumenten te steriliseren. Het dagelijks 
uitvoeren van een B&D test middels een disposable pakketje geeft enige informatie over het 
functioneren van de sterilisator en dan met name over de stoomkwaliteit. Aangezien de expositietijd 
van de gebruikte indicatoren veelal langer is dan de reactietijd van de indicator, is een positieve 
uitslag absoluut geen garantie voor een goed verlopen sterilisatieproces of een goede stoomkwaliteit.  
 
De helixtest daarentegen is meer bedoeld als batch monitoring systeem en is eigenlijk een 
Preformance Re Qualificatoin (PRQ) test. De helixtest geeft echter een betere indicatie of een 
sterilisator in staat is om holle voorwerpen te steriliseren. Hoewel er geen duidelijke wetenschappelijke 
verklaring aan ten grondslag ligt, wordt de helixtest steeds meer geaccepteerd in de normen als test 
voor holle instrumenten. In 2007 zal de helixtest naar alle waarschijnlijkheid worden opgenomen in de 
testen voor grote stoomsterilisatoren de EN 285. De conceptnorm voor de helixtest (ISO EN 11140-6) 
geeft aan dat deze niet mee uitsluitend is bedoeld voor kleine sterilisatoren. Het ontbreken van de 
wetenschappelijke onderbouwing heeft de werkgroep verbaasd. 
 
Eén van de voorwaarden voor parametrische vrijgave is registratie van alle kritische proces 
parameters. De werkgroep is van mening dat de helixtest niet ontworpen is om de aanwezigheid van 
NCG’s te detecteren en de helixtest als zodanig is hiervoor ook niet geschikt. Er zijn tegenwoordig 
elektronische controle middelen op de markt die meer mogelijkheden bieden dan chemische 
indicatoren ooit kunnen. De harde data van de essentiële parameters geven behalve informatie over 
het betreffende proces, de mogelijkheid tot trendanalyse en statistische procescontrole en daarmee 
meer inzicht in de betrouwbaarheid van het productieproces.  
 
 
Aanbevelingen 
 
De stoomkwaliteit van de sterilisatoren in de Nederlandse zorginstellingen verdient meer aandacht. 
Zowel de controle hierop als aandacht voor het ontwerp en de aansturing van de stoomopwekker.  
De werkgroep adviseert de CSC de opbouw van kennis op het gebied van controle van en de 
opwekking van stoom in Nederland actief te stimuleren, mogelijk door hieraan een congres of 
workshops te wijden. 
 
Het verdient aanbeveling na te gaan wat het meest optimale sterilisatieproces is voor het steriliseren 
van holle instrumenten. De CSC zou onderzoek hiernaar, mogelijk in combinatie met commerciële 
partijen op dit gebied, kunnen ondersteunen en faciliteren.  
 
In de norm EN/ISO 11140-6 welke nog in een eerste conceptfase verkeerd wordt de helixtest wat 
verder uitgewerkt. In deze norm zal ook een sterilisatieprogramma worden opgenomen waarmee de 
helix gesteriliseerd moet kunnen worden. De CSC en haar leden kunnen input leveren tijdens het 
opstellen van deze norm. 
 
Wanneer een instelling besluit nieuwe sterilisatoren aan te schaffen of de bestaande sterilisatie 
processen aan te laten passen, is het sterk aan te bevelen ervoor te zorgen dat de nieuwe processen 
een helix met goed gevolg kunnen steriliseren. Het proces zoals dat in de EN 11140-6 staat 
beschreven en de indicaties uit het RIVM-rapport kunnen behulpzaam zijn bij de keuze van het 
proces.  
 
Gezien het feit dat de helixtest niet ontworpen is om NCGs aan te tonen lijkt het weinig zinvol deze als 
dagelijkse test in te voeren voor de sterilisator. Wanneer eenmaal is vastgesteld dat een 
sterilisatieproces in staat is een helix te steriliseren, hoeft dit niet meer dagelijks te worden 
aangetoond.  
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Bijlage 1;   Theoretische verdunningsfactor      

       
       
       

  Ketel inhoud in liters     

Pulsen  Druk in k Pa 375 500 750 liter   

1e vacuum puls, van 100      
naar 10 37,5 50 75 liter restlucht  
2e vacuum puls, van 95      
naar 10 3,95 5,26 7,89 liter restlucht  
3e vacuum puls, van 95      
naar 10 0,42 0,55 0,83 liter restlucht  
4e vacuum puls, van 95      
naar 10 0,04 0,06 0,09 liter restlucht  

Verdunningsfactor   8574 8574 8574   

       
       

  Ketel inhoud in liters     

Pulsen  Druk in kPa  375 500 750 liter   

1e vacuum puls, van 100      
naar 7 26,25 35 52,5 liter restlucht  
2e vacuum puls, van 95      
naar 7 1,93 2,58 3,87 liter restlucht  
3e vacuum puls, van 95      
naar 7 0,14 0,19 0,29 liter restlucht  
4e vacuum puls, van 95      
naar 7 0,01 0,01 0,02 liter restlucht  

Verdunningsfactor   35709 35709 35709   

       
       

  Ketel inhoud in liters     

Pulsen  Druk in kPa  375 500 750   

1e vacuum puls, van 100      
naar 5 18,75 25 37,5 liter restlucht  
2e vacuum puls, van 95      
naar 5 0,99 1,32 1,97 liter restlucht  
3e vacuum puls, van 95      
naar 5 0,05 0,07 0,10 liter restlucht  
4e vacuum puls, van 95      
naar 5 0,00 0,00 0,01 liter restlucht  

Verdunningsfactor   137180 137180 137180   

       
       
       
       

 


