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•  Productie proces instrumentarium 

 

•  Functie controle Instrumentarium  
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Historie  Chirurgisch Instrumentarium  
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India,  3000 – 1500 v. Chr. 

De aryuveda- Veda over het lange leven 

   

Veel chirurgie-weinig anatomsiche kennis 

Plastische chirurgie- neuscorrecties 

 

 

Instrumenten werden benoemd naar 
verschillende vogelbekken, zoals ravenbek, 
adelaarsbek en eendenbek.   

 

  In de Indiase geschriften werden ongeveer 
100 verschillende instrumenten beschreven.  

 Materiaal:  

 Metaal – gehard staal– vergelijkbaar met het 
staal dat we nu ook gebruiken. 
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Historie Chirurgisch Instrumentarium  
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Griekenland, 3000 – 377 v. Chr. 

  De eerste medische faculteit is ontstaat in 

Kos, gevestigd in het Asklepieion oftewel 

de Aesculap tempel. 

 

  God Asklepios – voorzien staf omwikkeld 

met een slang  
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Historie Chirurgisch Instrumentarium  
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Universiteit van Bologna in de  11e eeuw 
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Historie Chirurgisch Instrumentarium  

 

Mondino schreef het boek Anathomia 

 

Studie was duur en langdurig 

 

Artsen moesten kennis hebben van 

Chirurgie 

Chirurgen moesten kennis hebben van 

de geneeskunde 
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De instrumenten werden ontwikkeld samen met  

operateurs (later chirurgen).  

 

Het instrument krijgt vaak de naam van de chirurg. 

 

De eerste openbare operatie werd getoond in1846. 
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Historie Chirurgisch Instrumentarium  
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Gottfried Jetter 

(1838 - 1903) 

Na het afronden van zijn opleiding tot messenmaker, spendeerde 

Gottfried zijn jaren als een reizende leerling in Genève, Marburg, 

Wenen, Berlijn, Straatsburg and Parijs.  

 

Tijdens zijn leerlingsreizen werd Jetter bekend met de enorme 

variëteit van chirurgisch instrumentarium.  
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Terug van zijn reizen, begint Gottfried Jetter met de productie 

van chirurgische instrumenten in Tuttlingen, Duitsland. 

Start van het seriematig produceren van chirurgisch instrumentarium in Tuttlingen.  
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Door toename van de verschillende  

en de hoeveelheid ingrepen, neemt  

ook de productie van het basis  

instrumentarium enorm toe.  

 

 

Anno 2011:  

assortiment instrumentarium is  

> 30.000 verschillende producten. 
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Historie Chirurgisch Instrumentarium  
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Openen van de schedel d.m.v. een  

dril instrument  
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18e eeuw 

Historie Chirurgisch Instrumentarium  
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Moderne technologie zorgt ervoor dat 

het openen van de schedel veilig verloopt. 

Bijvoorbeeld door de veiligheidsstop.  
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Nu 

Historie  Chirurgisch Instrumentarium  
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Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 

Het productieproces van een roestvast stalen instrument, bestaat uit een aantal fasen: 

 

1. Controle van het te gebruiken materiaal 

2. Stansen 

3. Mechanische bewerking 

4. Manuele bewerking 

5. Harden 

6. Polijsten 

7. Passiveren 

8. Eindcontrole 
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Kwaliteit begint met R&D  

 

• Samenwerking met chirurgen/OK/CSA wereldwijd 

 

• Selectie van de best bruikbare materialen, ontwerpen en afmetingen 

  Gebaseerd op: 

- het toepassingsgebied van het instrument 

- nationale en internationale standaarden (DIN, ISO) 

- kwaliteitsstandaarden 

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 
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Snijdend instrument 
 

- Corrosie bestendig 

- Hoge hardheid 

- Uiterst slijtagebestendig  

 

Niet snijdend instrument 
 
- Corrosie bestendig 

- Hoge elasticiteit 

- Hoge stabiliteit  

- Constante veer-spanning 

 

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 
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De kwaliteit van het eind product 

is afhankelijk van: 

1. De samenstelling van de 

grondstof (staal) 

 

Controle op chemische 

samenstelling 

 

 

De samenstelling van de grondstof 

(staal) 

 

Controle op fysische eigenschappen  
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  Molecule structuur 

Emissie 

spectrometer 

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 
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Incorrect Correct 

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 

Hoe weten we dat we het juiste materiaal gebruiken? 

 

Grondig onderzoek van de materialen vindt plaats in eigen laboratorium 

 

We controleren:    1. Structuur (molecuulopbouw) 
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De kwaliteit van het eind product is afhankelijk van: 

1. Het waarborgen van een optimaal productieproces door 

 

 

 perfecte mallen te gebruiken 

   

 
 

Smeden   750°C - 1050°C 

Uitgloeien                 790°C 

Uitharden 1020°C - 1070°C 

Optimale beheersing van de 

hittebehandelingen in het productieproces 

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 
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De kwaliteit van het eind product is afhankelijk van: 

2. Het waarborgen van een optimaal productieproces door 

 

In eigen fabriek de halffabrikaten te smeden 

Smeedhamer 

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 
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De kwaliteit van het eind product is afhankelijk van: 

4. Doeltreffende oppervlakte behandeling 

Uitharden: 

  

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 

22 



Corporate Communications | B. Braun Melsungen AG | Page  

 

De kwaliteit van het eind product is afhankelijk van: 

4. Doeltreffende oppervlakte behandeling 

Uitharden: 

Thermische behandeling van staal met als doel een optimale opbouw van 

molecuulstructuur en het “ontspannen” van de legering. 

 

Het “geheim van de smid” is een perfecte timing van temperatuur-

wisselingen onder vacuum condities. 

Voor uitharden Uitgehard  

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 
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Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 

  Rondpolijsten 

24 

                  Electro-polijsten 

          Matteren 
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5. Doeltreffende oppervlakte behandeling 

Passiveren: 

Chemische behandeling van staal met als doel de opbouw van 

de chroom-oxide laag. 

Organische zuren reageren met Fe (IJzer) 
 Oxidatie tot IJzeroxide FemOn en Chroomoxide CrmOn 

 
 FemOn lost op van het oppervlak 
 
 CrmOn vormt de beschermende laag (dikte 2-5 nm) 

    
 

O 

Fe 

Cr 

 

FemOn 

 

CrmOn 

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 
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De kwaliteit van het eind product is afhankelijk van: 

4. Doeltreffende oppervlakte behandeling 

 

Resultaat:  
 

Corrosie 

bestendig 

oppervlak 

Reinigen Vacuum uitharden 

Matteren Electro-polijsten 

Slijpen Fijn polijsten 

Passiveren 

Productie en onderhoud van kwalitatief 

hoogwaardig chirurgisch instrumentarium 
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De kwaliteitsborging 

 
•ISO 9001/EN46001 gecertificeerd 

 

•Internationaal bewezen consistent  

  en uniforme kwaliteit 

 

•Medical Device Directive 

  93/42/EEG Appendix II 

 

•Besluit 1836/93 

  Milieu management 

Waarborgen van kwaliteit 
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Assortiment chirurgisch basis instrumentarium 

 

 

 

Er zijn ongeveer 600 verschillende soorten instrumenten welke samen een 

Basisset kunnen vormen (per ziekenhuis individueel). 

Enkele richtlijnen voor het samenstellen van een basisset: 

 

 1. Instrumenten ter voorbereiding op de operatie 

 2. Instrumenten om te openen 

 3. Instrumenten om te presenteren/fixeren 

 4. Instrumenten om te prepareren 

 5. Instrumenten om te sluiten 

 

Lengte van het basis instrumentarium is 18 tot 20cm 

Totale gewicht van een basisset is max. 8,5 kg (zonder verpakking) 

     

 

 

Basis instrumenten 
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1. Snijdende instrumenten 

2. Vattende en klemmende instrumenten 

3. Wondhaken en spreiders 

4. Diversen 

Onderverdeling chirurgisch basis instrumentarium 

Assortiment chirurgisch basis instrumentarium 
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Instrumenten cyclus 

31 

Gebruik in OK 

Voorreinigen  in OK 

Voorbereiden voor transport 

Droge afvoer 

Behandelen van 

nieuwe of 

gerepareerde 

instrumenten 

Manueel / machinaal reiniging / desinfectie  

Visuele inspectie / behandelen / 

functiecontrole 

Uit omloop nemen / laten repareren 

Labellen en inpakken 

Sterilisatie / 

vrijgave 

Opberging (ISO) en transport 

Sets klaarzetten voor OK 

Kwaliteitsborging 

Infectie controle 

Sociale competentie 

Communicatie 

Coöperatie met ander afdelingen 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor demontage van de 

instrumenten.  Vermijd „overlay“ 

• Transport 

• Gecontamineerde instrumenten moeten zo spoedig mogelijk gedesinfecteerd 

en gereinigd worden. 

• Vermijd hierin vertraging (nacht/weekend). Dit kan leiden tot corrosie. 

• Leg voor de mechanische reiniging de instrumenten in een net (DIN).  

    Delicate instrumenten gefixeerd. 

• Open alle instrumenten, indien mogelijk, in een 90°hoek voor een  

    effectieve reiniging.  

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 

32 



Corporate Communications | B. Braun Melsungen AG | Page  

Reiniging = Zorgvuldige behandeling 

33 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Regelmatig inspectie en onderhoud 

• Verkleuring 

• Condensatie 

• Corrosie 
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Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Putcorrosie 

Scheurcorrosie 

Stresscorrosie 

Frictiecorrosie 

Corrosie 

Oppervlaktecorrosie 
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Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Regelmatig inspectie / visueel 
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Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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• Volg instructies van de leverancier 

• Wanneer niet demontabel NIET 

demonteren 

 

Demonteren van instrumenten. 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 

Stap 1.  Stap 2.  Stap 3.  
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• Test kerrison op vetpapier 

• Het vette papier komt het meest overeen met het weefsel 

Controle Kerrison stanzen 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Functie test van naaldvoerders 

• “Wobble vrije” scharnier in iedere positie 

• Bij sluiten en open kleine weerstand (niet dichtvallen) 

• Profiel in het bekgedeelte moet ruim voldoende zijn 

Tip sluit als 1e 

crémaillère sluit 

Tip is min. 2/3 

gesloten als de 

crémaillère max. 

gesloten is 

Ruimte bij de tip 

bij crémaillère 

max. gesloten is 

niet goed 

Onderhoud chirurgisch instrumentarium 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Functietest naaldvoerder 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 

Functie test van beentang / Rongeur 
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Bek/stanzdeel 
Bekdeel 

Boxslot 

Benen 

Dubbelveer 

Schroeven 

     voor 

 Fixiatie 
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Functie test van beentang / Rongeur 

•  Alle schroeven zijn intact en goed aangedraaid 

•  Het snijvlak is onbeschadigd en sluit precies aan in gesloten toestand 

•  “Wobble” vrije scharnieren bij gesloten en half open bekdeel 

•  Functionaliteit testen op papier 

 

Onderhoud chirurgisch instrumentarium 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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•  Randen zijn vrij van beschadigingen 

•  Testmateriaal  papier 160 g/m² 

•  Snijlengte  2/3 van snijvlak 

•  Wobble vrij 

 

Optische controle beentang/knabbeltang 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 

2/3 van het snijvlak stanst een 

volledige loop uit het 

stansmateriaal 

Bij het sluiten van de knabbeltang 

moet deze volledig gesloten zijn 
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Functiecontrole draadkniptang 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Optische controle draadkniptang 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 

46 



Corporate Communications | B. Braun Melsungen AG | Page  

•  Edges zijn vrij van beschadigingen 

•  Test materiaal juiste draaddikte 

•  Frontale snijcontrole 

 Parallelle sluiting over de gehele bekbreedte 

•  Laterale snijcontrole 

 Min. 2/3 is snijdend 

 Mag niet gapen 

 

Functietest draadkniptang 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Functietest van scharen 

• Knippen in tricot lap. De schaar moet knippen tot in de punt. 

• De schroef in de schaar mag niet dubbel geklonken zijn.  

 

• Wanneer je een schaar dicht laat vallen,   

   moeten de bladen van de schaar op  

   1/3 van het snijvlak stil vallen. 

• Kijk langs de schaar en volg het snijvlak.  

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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• Schaar wordt getest op tricot tissue 

• Het tricot geeft dezelfde weerstand als weefsel 

• Het testen van een microschaar gebeurt middels een enkel of 

dubbelvoudig gaasje 

 

Functietest schaar 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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•  Snijvlak 

Functietest schaar (chirurgische schaar) 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Voorbeeld van een verkeerd geslepen schaar 

• De schaar is tijdens reparatie niet gedemonteerd 

Functietest schaar (chirurgische schaar) 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Functietest atraumatische vaatklem 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 

• Olijf in het bekgedeelte van de klem zorgt voor meer 

elasticiteit   van het instrument. Daardoor is er minder kans 

op beschadiging van weefsel.  

 • Door de “olijf” ontstaat er verdeling van druk op het vaat en 

voorkomt men het ontstaan van een vouw in de op elkaar gedrukte 

vaatwanden.  

• Er mag geen haarscheur in het scharnierende deel zitten. 

 
•  Het oppervlak moet glad en egaal zijn. 
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Design 

De Bakey – Satinsky – klem 

 

Ring 

Crémaillère 

Benen 

Olijf 

Box slot 

Gehoekte bek 

 (Satinsky hoek,  

De Bakey serratie) 
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Functietest atraumatische vaatklem 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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• Optische controle 

• Viltpapier 

• Atraumatische bekdeel moet zichbaar zijn, maar mag niet perforeren 

Functietest atraumatische vaatklem 

Onderhoud, controle, reiniging en desinfectie 
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Afdruk zichtbaar maar mag niet 

perforeren 



Heeft u nog vragen? 

 

 

 

Dank voor uw aandacht! 


