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Inhoud:

 Historie

 Onderzoek / Cirkel van Sinner

 Samenwerking/ gedeelde verantwoording

 Toekomst



„Wie de toekomst wil zien, moet goed 

naar het verleden kijken”

André Malraux



4

1929 - De eerste Europese vaatwasser (Miele)



1960 – 1990 R&D-automaten met 

mechanische / elektronische 

besturing

1966 G 15 TD éérste 

thermodesinfector

1980 R&D-automaten worden voor

het eerst opgenomen in de

desinfectielijst van het BGA 

(in het kader van de wetgeving 

inzake besmettelijke ziektes).



In het laatste decennium van de vorige eeuw hebben 

beladingswagens het reinigingsresultaat verbeterd

1978 19921986



MIC-wagen – speciaal ontwikkeld voor MIC-instrumenten die steeds 

vaker worden gebruikt



40 jaar onderzoek en innovaties

 Waterkwaliteit en de invloed op de kwaliteit van reinigen (WM Aseptica 2003)

 Schuimvorming en de invloed op kwaliteit van reinigen (WM,MP,HM,Hyg Med 2003)

 Reinigingskwaliteit

 Reinigingstesten

 Mechanische reinigingswerking

 Proteïneverwijdering en temperatuur voorspoelen (WM,MP,BK,WK,HF Hyg Med 2002)

 Validatie en routinecontroles voor de afloop van processen (DGKH Hyg Med 2003)

 Biuretmeting van instrumenten

 Reinigen van motorsystemen (WM Zentral Sterilisation 2008)

 Reinigen van oogheelkundig instrumentarium

 Reinigende werking van Oxivario en Orthovario

 Eigenschappen van bloed en invloed op de reiniging (WM Zentral Sterilisation 2004)

 Invloed van tensiden op de mechanische werking van de machine (WM Aseptica 2004)

Isotherme Reduktion der Blutproteine bei 45, 50, 55 und 60°C
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40 jaar onderzoek en innovaties  

 ATP-meting en verontreiniging (WM, Aseptica 13e jaargang 2007)

 Verwijderen van Prionen 

 Onderzoek naar functionaliteit van instrumenten in relatie tot reiniging

 Creutzfeld Jacob (WM, Bundesgesundheitsblatt 2002)

 Gemodificeerde OPA-methode (WM,HF Zentral Sterilisation 2004)

 Zijn gereinigde instrumenten proteïnevrij? (WF,HP,SB,WM Zentral Sterilisation 2001)

 Onderzoek naar reinigende werking

conform de EN 15883-5 (KR,AD,JG,WM Zentral sterilisation 2005)

 Rode (A-K-I-) boekje met advies op het gebied van corrosie en verkleuringen

 Vertaling van de EN 15883-1 in het Nederlands

Isotherme Reduktion der Blutproteine bei 45, 50, 55 und 60°C
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Onderzoek naar reiniging en ontwikkeling van 

reinigingsprocessen

 BGA

 Vario TD

 Oxivario

 Oxivario+

 Orthovario

 ………….



Reiniging onderzocht

Bloedcoagulatie



Isotherme Reduktion der Blutproteine bei 45, 50, 55 und 60°C
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Reiniging onderzocht

Waterkwaliteit 
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Reiniging onderzocht

Schuimvorming 





Cirkel van Sinner

 Tijd

 Temperatuur

 Chemie

 Mechanische werking

 (Water) 



Cirkel van Sinner

Tijd beïnvloedt reiniging 

 kwaliteit reiniging

 Selectieve verwerking van

instrumenten



Cirkel van Sinner

Temperatuur beïnvloedt 

reiniging

 Coagulatietemperatuur en

inzichten in optimale 

reiniging hebben erin 

geresulteerd dat voor-

spoelen en reinigen zijn 

veranderd.



Cirkel van Sinner

Chemie beïnvloedt 

reiniging 

 Alkalisch

 pH-neutraal



Cirkel van Sinner

Mechanische werking

beïnvloedt de reiniging

 Steeds meer 

controleerbaar

 Belading en 

sproeiarmdetectie

 Schuimvorming en 

sproeiarmdetectie

Wagenherkenning

 Verstopte nozzles en 

sproeiarmdetectie



Factoren die de machinale reiniging beïnvloeden (volgens Sinner) –

maar kennen we de interactie echt goed?

Voorbeeld: bloed en chemie zorgen voor een bepaalde mate van

schuimvorming!



Conclusie:

Reiniging is een samenwerking tussen:

Leverancier desinfectiemachine (tijd, temp, mech.kracht)

Leverancier chemicaliën

Leverancier water

Maar óók van:

Leverancier instrumenten én CSA medewerker….. 



Werk op de CSA wordt steeds complexer

 Standaardisatie wordt steeds lastiger

 Steeds meer specifieke oplossingen voor specifieke problemen

 Dedicated apparatuur nodig

 Dedicated personeel nodig



Bijvoorbeeld Reinigings-testen: 

 Radionuklid-methode

 Verontreiniging wordt radioactief gemarkeerd en aangebracht op 

klemmen

 Gammacamera meet radioactiviteit



Instrumenten steeds complexer

 EN 17664 en de 

verplichting van de fabrikant 

om een reinigingsadvies af 

te leveren



De toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 

R&D-automaten en -uitrusting zijn ook afhankelijk van 

de vooruitgang in de chirurgie (bijv. Da Vinci–systeem)



Bij de effectiviteit van reinigingsmechanismen en reinigingsmiddelen 

kunnen vaak vraagtekens worden gezet.

Welk soorten en hoeveel chemie is er in de toekomst nodig?



Richtlijnen en wetgeving

 93/42/CEE Besluit Medische Hulpmiddelen

 2007/47/EG Besluit Medische Hulpmiddelen vernieuwd 

 Historie R8151 & R6151 & R3120-1

 EN 15883-1/2/3/4/5/6

 WIP richtlijnen



Huidige R&D-automaten

 Elektronische besturingen

 Aparte elektronica (los van de 

besturing) voor het 

controleren van de 

temperatuur, de watertoevoer, 

de dosering, etc. 

 Met interface en printer voor 

documentatiedoeleinden

 Voldoen aan EN ISO 15883



Er is soms behoefte aan inspuiting (met flow control) onder hogere druk  

voor de behandeling van holle instrumenten



Of systemen die het instrumentarium of net  herkennen

(bijv. RFID)



Reinigingsprocessen moeten

 (nóg) effectiever worden, zodat voor- en nareiniging overbodig 

worden

 altijd reproduceerbaar zijn

 beter bewaakt (sensortechnologie) en gedocumenteerd worden 

 sneller worden, maar ook minder energie verbruiken

 zo effectief worden dat de contaminatie zover wordt verminderd 

dat een aparte desinfectiefase mogelijk overbodig wordt

 zo nodig met een speciaal volgsysteem worden gecontroleerd 

(proces en resultaat)



Blijven we water gebruiken voor de 

instrumentenbehandeling in R&D-automaten? 

Of kiezen we voor…. 

 Plasma-reiniging



Of kiezen we voor

 Reiniging met superkritisch 

kooldioxide 

(30 – 50 °C / 60 – 200 bar)



Quote: If quality is not in the 

people, it will not be in the product!  



We willen niet door de toekomst worden verrast;  

we willen de toekomst samen vorm geven!


