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Eén systeem. Eén partner.
Totaal leverancier voor de CSA.


Efficiënt. Systeemoplossingen voor de onreine en reine zijde



Minder kosten. Lage total cost of ownership



Innovatief. Gepatenteerd reinigingsproces voor complexe en kritisch instrumentarium



Meer service. Uitgebreide dienstverlening van de hoogste Miele kwaliteit

Reinigen/Desinfecteren
Steriliseren
Documenteren
Garanderen

Voor meer informatie:
www.miele-professional.nl
Telefoon: (0347) 37 88 84

Van het bestuur

Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Maar hoeveel wel?
In het dagelijks bedrijf dat CSA heet zijn er vele factoren die ons elke dag
weer bezighouden. Van de spoedjes die binnen één uur weer nodig zijn tot
de dagelijkse bezetting van onze afdelingen. En als je denkt “wat loopt het
vandaag lekker”, iedereen is vrolijk, kun je zomaar verrast worden door een
machine die kuren heeft of de DSMH die weer een ander protocol wil.
Gelukkig neemt de leiding van de CSA veel managementzaken voor zijn
rekening en kunnen de medewerkers elke dag met volle inzet het aanbod van
gisteren en vandaag op tijd en in goede conditie weer beschikbaar maken
voor de gebruikers.
Er zijn ook zaken die wij als “Team CSA” aanpakken. De leiding samen met de
medewerkers. In een werkoverleg bespreken we als Team CSA de problemen
en uitdagingen die wij tegenkomen. De leensets die weer eens te laat
ontvangen worden, het feit dat de bestelling vanuit het centraal magazijn er
niet is en we weer geen inpakmateriaal hebben en waarom we toch zo vaak
ingedeeld worden in de desinfectie. Maar het allerbelangrijkste van ons
formele en informele overleg gedurende de dag is respect voor elkaar en de
professionaliteit die wij als Team CSA hebben en uitstralen. Wanneer schijnt
de zon op de CSA? De wolken schuiven aan de kant wanneer wij als team
achter onze dienstverlening en elkaar staan, we aandacht voor elkaar in de
teams hebben en ons houden aan de werkafspraken die gemaakt zijn. Dat is
niet iets wat je vandaag doet en morgen zien we wel weer. Nee, op de CSA en
binnen het team moet je samenwerken, je verantwoordelijkheid nemen en
ben je afhankelijk van je collega’s. Het steriliseren van reusable
instrumentarium betreft een continue keten van gebruik OK, transport,
reinigen, desinfectie, opdekken, steriliseren, vrijgeven, transport en steriele
opslag op de OK. Elke dag opnieuw. Binnen deze keten heeft iedere
zorgprofessional zijn of haar verantwoordelijk om zorg te dragen voor goede
en veilige patiëntenzorg.
Al deze aspecten zijn onze zwaluwen. En alleen als ze allemaal zichtbaar zijn
dan is het zomer voor Team CSA. Het gezegde “Vliegen de zwaluwen hoog,
dan is het weer schoon en droog, vliegen ze laag, regen voor vandaag” kan
ook opgaan voor de CSA. Een goede samenwerking, open communicatie en
ook het navolgen van wat er is afgesproken zorgt ervoor dat wij
hoogvliegende zwaluwen zien en zijn. En dan is het weer schoon en droog.
Maar dit geldt niet alleen voor de Team CSA. Dit geldt ook voor het bestuur
van SVN. Het bestuur staat open voor alle input van onze leden. Waarbij de
belangen van de vereniging en de leden voorop staan. Wij nodigen in ons
“werkoverleg”, de algemene ledenvergaderingen, alle leden uit om met ons
in gesprek te gaan. Ons uit te dagen op een professionele manier en ons en
de vereniging te stimuleren om nog beter te laten functioneren. Dat de
zomer maar heel lang mag duren. Team CSA en bestuur SVN zijn er klaar voor.
Ik zie heel veel zwaluwen heel hoog in de lucht. 
René Vis
Bestuurslid SVN
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Real-time tracking

Dit artikel verscheen eerder in Forum.

Real-time tracking vandaag de dag:

Het genereren van een enorme
onbenutte waarde in de
levenscyclus van instrumenten
Bijna een jaar geleden heeft de FDA (Food and
Drug Administration, de Amerikaanse IGZ) zijn
definitieve regels gepubliceerd. Die schrijven
voor dat de meeste medische instrumenten
een unieke identificatiecode (Unique Device
Identification – UDI) moeten hebben.
Hieraan liggen de volgende redenen ten
grondslag:
● Verbetering van de veiligheid
● Verhoging van de efficiëntie
● Duidelijke verantwoordelijkheid
Hierna volgt een discussie over de bredere
context van de UDI en een aantal mogelijke
gevolgen voor de sterilisatie van chirurgische
instrumenten, het gebruik van RF-etiketten
(RFID - Radio-frequency identification) als UDIdrager in het algemeen, en in het bijzonder
de manier waarop RFID-tags op chirurgische
instrumenten ingezet kunnen worden voor
real-time tracking. Ook geven we een overzicht
van de overwonnen technische uitdagingen bij
RF-chips en de manier waarop de implementatie
van end-to-end systemen leidt tot een snellere
ROI (Return on Investment, rendement op
de investering) in zowel ziekenhuizen als
sterilisatiecentra. RFID speelt al jarenlang een
grote en groeiende rol bij het materiaalbeheer
van ziekenhuizen.
De analisten van TechNavio voorspellen een
wereldwijde groei van de RFID Smart Cabinetmarkt met een jaarlijks percentage van
11,8% in de periode 2013-20181. Deze groei
wordt grotendeels gestuwd door de dalende
prijzen van RFID-tags en de bijbehorende
hardware. Tegelijkertijd zijn zorginstellingen
RFID ook meer gaan inzetten bij andere
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toepassingen, bijvoorbeeld voor toegang en
beveiliging, het volgen van patiënten, het
beheer van geneesmiddelen en het volgen
van patiëntendossiers. Met de introductie van
kleine, sterke RFID-tags komen oplossingen
binnen handbereik om klinische handelingen in
de operatiekamer te beheren en chirurgische
instrumenten te traceren. Dat het idee om
RFID-tags te gebruiken voor real-time tracking
van chirurgische instrumenten niet nieuw is, is
wellicht geen verrassing. Eerst moesten diverse
technische uitdagingen overwonnen worden:
● RFID-tags op chirurgische instrumenten
mogen het gebruik en de functie van het
instrument niet belemmeren.
● RFID-tags moeten bestand zijn tegen
duizenden sterilisatiecycli.
● RFID-tags moeten een exponentiële
meerwaarde hebben ten opzichte van
barcodes of handmatig uitlezen
(bijvoorbeeld automatisch grote aantallen
en complete sets uitlezen).
● End-to-end softwareplatformen moeten
de gehele levenscyclus van de
instrumenten beheren en flexibel genoeg
zijn om zich aan te passen aan
uiteenlopende scenario’s voor
instrumentenbeheer (centraal, decentraal,
meerdere locaties, gedeelde voorzieningen
et cetera).
● RFID-tags en -lezers mogen andere
medische apparaten die gebruikmaken
van radiofrequenties in het ziekenhuis niet
verstoren.
Het nauwkeurig afstemmen van de nieuwste
RFID-technologie op de strenge eisen van de
complexe, bedrijfskritieke en gereguleerde

sterilisatieprocessen vroeg om een breed
opgezet project met investeringen die
gericht zijn op al deze uitdagingen. De
Deense regering is samen met de EU deze
uitdagingen aangegaan in een grootschalig
project van 560 miljoen euro om de zorg
in de regio Kopenhagen te centraliseren,
RegionH genaamd. Dit gebeurt in de vorm
van een publiek-privaat consortium en
een gezamenlijk onderzoeksproject. De
gedetailleerde resultaten van het project
werden in januari 2015 gepubliceerd, maar
het algemene resultaat is al duidelijk: “end-toend” RFID-trackingsystemen voor chirurgische
instrumenten zijn er helemaal klaar voor. De
twee nieuwe sterilisatiecentra in Kopenhagen
zullen de hele regio Kopenhagen, in een
straal van 60 kilometer rond de hoofdstad,
bedienen en zijn de modernste (en duurste)
ter wereld. Dit systeem steunt volledig op
RFID voor “Tagging, Tracking and Tracing” van
chirurgische instrumenten en realiseert zo een
volledig automatische workflow.
Het regelgevingskader waarbinnen deze
nieuwe systemen zullen werken, maakt
deel uit van een grotere inspanning van
de FDA, EMA en andere internationale
toezichthouders om te komen tot unieke
en eenduidige identificatiecodes. Vanuit
technologisch oogpunt maakt dit deel uit van
een grotere beweging in de richting van het
zogeheten “internet der dingen” (Internet of
Things – IOT). Het IOT heeft de potentie om
een enorme onbenutte waarde in bepaalde
systemen te genereren en is volgens Gartner
dé trend van dit moment in de informatie- en
communicatietechnologie2.

Er kan worden gesteld dat het IOT als eerste
moet worden toegepast in systemen waarin
de waarde van elk element en de kosten van
elke levenscyclus van een product het hoogst
zijn. In het kader van dit artikel zouden we dit
het “internet der belangrijke dingen” (Internet
of Important Things – IOIT) kunnen noemen.
Het steriliseren en prepareren van
chirurgische instrumenten zijn voorbeelden
bij uitstek van dit soort systemen met een
hoge waarde, waar het rendement op de
investering exponentieel kan zijn, ook als de
uitdagingen van een dergelijke implementatie
zoals gezegd technisch zeer groot zijn.
De gezondheidszorg is een domein dat
berust op geavanceerde multidisciplinaire
culturen van beheerde en geregelde
kwaliteitsprocedures. Het eenduidig kunnen
identificeren van een object in zo’n systeem
heeft alleen zin als dit informatie oplevert
en deze cultuur verbetert. Om dit doel te
bereiken, moeten er gegevens worden
verzameld over bijvoorbeeld de individuele
objecten, hun locatie, staat en historie. En
vervolgens moeten deze gegevens worden
omgezet in mogelijk nuttige informatie.
Alleen dan kan deze informatie een bron
van kennis worden over het systeem en
de populatie van objecten in het systeem.
En dit maakt het op zijn beurt mogelijk om
veranderingen in het systeem zelf aan te
brengen. In de loop der tijd informeert en
beïnvloedt de verworven en gedeelde kennis
in het systeem de cultuur rond het systeem.
De grootste voordelen worden in deze laatste
stap behaald. Deze voordelen zijn vooral te
danken aan een effectieve verdeling van taken
tussen de geautomatiseerde en menselijke
deelnemers. Dit betekent minder mensen die
routinetaken uitvoeren, zodat ze zich kunnen
richten op taken met een hoge toegevoegde
waarde, zoals kwaliteitscontrole, onderhoud
en inspectie. Om deze reden kunnen de
meeste voordelen van de implementatie
van dergelijke systemen alleen worden
behaald als de gehele levensduur van de
systeemonderdelen automatisch wordt
gevolgd.
Wat zijn nu de belangrijkste voordelen van
een intelligent systeem voor tagging, tracking
en tracing van chirurgische instrumenten?

Cultuur
Kennis

Informatie

Primaire gegevens

Figuur 1. Van gegevens naar cultuur.

Ten eerste: patiëntveiligheid
De Annals of Surgery melden dat fouten
bij het tellen van instrumenten en sponzen
voorkomen bij 12,5% van de operaties3. Dit
kan leiden tot complicaties, infecties of de
vorming van een massa, een gossypiboma, die
vaak wordt aangezien voor een tumor.

Ten tweede: verbeteringen in
het ziekenhuis
Aangezien klinische tijd ongeveer $150400 per minuut kost, is elke handeling die
geautomatiseerd kan worden een potentiële
bron van besparingen. Het handmatig preen postoperatief tellen van instrumenten
gebeurt gewoonlijk drie à vijf keer per
operatie. Tel daar bijvoorbeeld nog het
incidenteel zoeken naar vermoedelijk in het
lichaam achtergebleven materialen bij op, en
de potentiële besparingen zijn enorm. Alleen
al de berekening van deze tijd komt neer op
minstens één extra procedure per dag per
operatiekamer.
Andere verbeteringen zijn subtieler.
Het gehele sterilisatieproces heeft als
voornaamste doel het juiste instrument
op het juiste moment in handen van
het medische personeel te geven, en
dit in perfecte staat. De samenstelling
van de instrumentenset zelf moet voor
deze specifieke procedure optimaal zijn
afgestemd op het medische personeel.
Met real-time tracking kunnen suggesties
voor verbeteringen in de samenstelling van
de sets of aanvragen voor reparaties en

onderhoud van instrumenten meteen in de
operatiekamer tijdens het scannen (voor of na
de ingreep) worden gedaan. Deze gedeelde
toegang tot de kennisbasis is een voorbeeld
van de eerdergenoemde piramidestructuur.
De gegevens worden verzameld en in
het systeem omgezet in mogelijk nuttige
informatie. De informatie is dan in een
toegankelijke vorm beschikbaar daar waar
deze gebruikt wordt, om kennis uit de echte
wereld op te kunnen doen. Deze kennis is
vervolgens beschikbaar om het systeem
ter plaatse van informatie te voorzien,
met de bijbehorende controles zodat de
kwaliteitscultuur zich kan ontwikkelen.
Met andere woorden: zonder een dergelijk
beslissingsondersteunend systeem zou het
medische personeel terughoudend zijn om
voor te stellen een bepaalde set kleiner te
maken. Met de nodige kennis mogen ze dit
doen.

Ten derde: rendement op
investering (ROI) op de CSA
Zoals eerder gezegd was het gebruik van RFetiketten op instrumenten tot voor kort niet
mogelijk. Er zijn spectaculaire verbeteringen
doorgevoerd in de tags, de toepassing ervan
op instrumenten, de lezers en de benodigde
systeemsoftware om de hele cyclus van
sterilisatie, preparatie, transport, opslag en
gebruik af te dekken. Veel bedrijven richten
hun aandacht op deze potentieel enorme
onbevredigde behoefte.

MENS-MACHINE:
SAMENWERKING WET
BRAIN EN DRY BRAIN OF DE
“CULTURELE ROI”
Zoals gezegd kan de juiste combinatie van
geautomatiseerde en geschoolde taken
onbenutte kennis in de hoofden van de
medewerkers vrijmaken en hen in staat stellen
zich te richten op menselijke en geschoolde
taken zoals inspectie, kwaliteitsborging en
het zoeken naar nieuwe manieren om de
efficiëntie te verbeteren. Het scheppen
van een duurzaam evenwicht tussen
geautomatiseerde en menselijke taken,
met behoud van de bestaande cultuur van
de organisatie, is mogelijk door complete
end-to-end systemen te implementeren die
de gehele levenscyclus van instrumenten
afdekken. Als real-time tracking eenmaal
in het systeem is gerealiseerd, worden ook
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nieuwe manieren zichtbaar om waarde te
creëren en de efficiëntie te verbeteren. Deze
kunnen organisch worden geïmplementeerd.
Grotere bedrijven van chirurgische
instrumenten zijn zich bewust van deze
opkomende trend en hebben de realiteit van
RFID of andere contactloze trackingsystemen
op hun producten inmiddels al omarmd. Er
zijn diverse convergerende en concurrerende
benaderingen. Zo heeft de Zweedse
instrumentenmaker Stille een strategische
investering gedaan in real-time tracking
via RFID door Caretag4, een bedrijf dat ook
actief is in het eerdergenoemde Deense
consortium. Caretag heeft gepatenteerde
technologie voor een robotsysteem dat
kleine tags op instrumenten aanbrengt en
voorziet van een gepatenteerde en door de
FDA goedgekeurde coating die getest is voor
meer dan duizend sterilisatiecycli. Net als
zijn concurrenten streeft Caretag ernaar om
het eerste complete systeem te leveren met
geautomatiseerde bevestiging van de tags
op een willekeurig hard oppervlak, het in één
keer uitlezen van complete instrumentensets
overal in de logistieke keten, plus de aankoop/
aankomst van het instrument, tagging,
sterilisatie, verpakking, transport, opslag,
aankomst in de operatiekamer, gebruik,
verlaten van de operatiekamer, terugweg,
afgifte aan servicedienst, wassen, steriliseren
et cetera. Het softwaresysteem geeft een
historisch beeld van elk instrument, met
inbegrip van de regels, hiërarchieën en een
statistische rapportage achteraf.

Figuur 2. De Caretag® RFID-tag wordt met een robot
aangebracht met een zijde-epoxycoating.
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Figuur 3. Caretag® volume-uitleesstation leest gehele instrumentensets met tags uit in slechts enkele seconden.

Samenvattend laten de volgende trends de
opkomst zien van een goed waardevoorstel
voor infrastructuurinvesteringen in de realtime tracking van chirurgische instrumenten:
● Verhoogde patiëntveiligheid door real-time
en contactloos scannen.
● Schaalvoordelen door centralisatie van
diensten.
● Meer snelheid door automatisering.
● Betere logistieke aansturing door
centralisatie en voorspellende levering,
beter inzicht in het logistieke proces.
● Nauwkeurige afstemming van de
instrumenten op hun specifieke eigenaren,
tot aan de individuele chirurg.
● Vermindering van het verlies van
instrumenten. Dit alleen al resulteert in een
snelle ROI, want in een gemiddeld
ziekenhuis is de terugverdientijd ongeveer
18 maanden na invoering van de
oplossing.5
● Beter onderhoud van elk instrument door
de introductie van automatische regels
voor het aantal cycli van elk type
instrument.
● Verbetering van de kwaliteit van de
inspectie en onderhoudscycli, en dus
verlenging van de levenscyclus van de
instrumenten.
● Drastische vermindering van het tellen
voor en na een operatie, met een tijdwinst
die neerkomt op één procedure meer per
dag per operatiekamer.
● De mogelijkheid om automatisch en ter
plaatse wijzigingen in de samenstelling van
de instrumentensets voor te stellen. Dit
leidt geleidelijk tot kleinere sets en dus
een betere efficiëntie gedurende de
gehele levenscyclus van de instrumenten.
● Vermindering van de hoeveelheid sets die
ziekenhuizen als voorraad aanhouden.
● Minder verloren instrumenten op
ziekenhuisafdelingen.
● Tracking geeft objectieve informatie

●

●

●

●

over de status van elk instrument om alle
onduidelijkheid over verantwoordelijkheid
en procedures weg te nemen als het
ziekenhuis wordt geconfronteerd met 		
claims.
Een volledige historie van de levenscyclus
van elk instrument/apparaat is een krachtig
hulpmiddel bij het plannen van
investeringen, omdat er objectiever
gekeken kan worden naar de prestaties van
elke aanbieder.
Instrumenten worden steeds meer
aangepast aan de wensen van een chirurg.
Zoals gezegd maken end-to-end systemen
het mogelijk sets te personaliseren en
af te stemmen op procedures en specifieke
chirurgen.
Sterilisatie en onderhoud maken deel
uit van de totale kosten van elke
ingreep. Ziekenhuizen en andere medische
instellingen staan onder enorme druk om
de patiëntveiligheid en
gezondheidsresultaten te verbeteren,
terwijl ze tegelijkertijd proberen om de
kosten te verlagen en de productiviteit te
verhogen.
RFID heeft een goede reputatie op het
gebied van verbetering van de efficiëntie
en productiviteit in ziekenhuizen waar
het gaat om voorraadbeheer, het
volgen van patiënten, de veiligheid, het
volgen van monsters en toepassingen voor
medicatiebeheer. Nu kunnen passieve
RFID-oplossingen de patiëntveiligheid
en resultaten nog verder verbeteren
door ziekenhuizen te helpen chirurgische
instrumenten te beheren en het gebruik en
de sterilisatie van gereedschappen te
volgen. 

Tom Brooks

OVER DE AUTEUR
Tom Brooks heeft meer dan 20 jaar ervaring
op het gebied van bedrijfsontwikkeling,
licentieverlening en financiering in
de technologische sector en in de
biotechnologie, de farmaceutische industrie
en maatschappelijk verantwoord investeren.
Hij is directeur van Nanomed3D, een
startup-bedrijf in medische technologie voor
regeneratieve geneeskunde. Hij is bestuurslid
van AVANTHERA Advanced Therapeutics,
partner bij Phasewise Consulting en een van
de oprichters van de stichting Novagenesis
Foundation for Regenerative Medicine. Tom is
geboren in Cleveland en afgestudeerd aan de
universiteit van Chicago. Hij woont in Lugano,
waar hij zijn twee inmiddels volwassen zonen
heeft grootgebracht.

Verwijzingen
1 Global RFID Smart Cabinet Market
2014-2018, Technavio, 20-08-2014.
2 Gartner’s Hype Cycle Special Report for
2014, Betsy Burton | David A. Willis.
3 The Retained Surgical Sponge Kaiser,
C. William; Friedman, Sissie; Spurling,
Kathleen Pfeifer. Annals of Surgery. 224 (1):
79-84, juli 1996.
4 De auteur is adviseur van Caretag®.
5 Voor meer informatie over de gebruikte
ROI-modellen kunt u contact opnemen met
de auteur via tom@phasewise.com
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Interview Bart

Steriliseren in
oorlogsgebied
Ook de Koninklijke Landmacht beschikt over een CSA. Een
module die razendsnel opgebouwd en afgebroken kan worden
om het hospitaal in oorlogsmissiegebied te kunnen voorzien van
gesteriliseerd instrumentarium. Hoe dat eruitziet en in zijn werk
gaat vertelt Sergeant 1 Bart*, module commandant 471 mogos
cie (mobiel geneeskundig operatie systeem compagnie), enkele
maanden geleden teruggekeerd van de missie Resolute Support
in Noord-Afghanistan.
Bart werkte twintig jaar als eerste
medewerker in het Sint Jans ziekenhuis in
Harderwijk en maakte in 2008 de overstap
naar reservist. Een jaar later ging hij voor
Defensie werken in de functie van module
commandant 471 mogos cie en werd hij
benoemd tot vakoudste Krijgsmacht op
het gebied van reiniging, desinfectie en
sterilisatie. Als vakoudste fungeert Bart als
vraagbaak, is hij verantwoordelijk voor de
materiële verwerving en het onderhoud van al
het materiaal, van de intrumenten tot en met
de containers.
Daarnaast is Bart beheerder van het Skillslab
Sterilisatie en verzorgt hij de training en
opleiding van de korporaals en sergeanten
die op de mobiele CSA werken. Een CSAmedewerker bij Defensie behoort, naast de
vakinhoudelijk kennis die hij opdoet op de
ROC-opleiding MSMH(Medewerker Steriele
Medische Hulpmiddelen), volledig op de
hoogte te zijn van het complete technische
systeem en de techniek van de te gebruiken
apparatuur. Hij werkt immers niet op een kanten-klare CSA maar op een mobiele afdeling
die ter plekke wordt opgebouwd. Kennis
van de apparatuur, hoe deze aan te sluiten
is op water en stroom bijvoorbeeld, en van
de containers waarin gewerkt wordt is van
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groot belang. Deze zaken worden behandeld
in het Skillslab. De militaire opleiding wordt
verzorgd door de compagnie waar de militair
toe behoort: MSMH’s worden militair getraind
en leren dus schieten en andere militaire
basisvaardigheden.

Bouwpakket
Een CSA van Defensie ziet er anders uit
dan een ‘civiele’ CSA. De module bestaat
uit een R&D (reiniging en desinfectie)
container en drie opblaasbare tenten
die op grondplaten worden opgebouwd.
In de R&D container bevinden zich,
gescheiden van elkaar, een vuile en een
schone ruimte. Via de washerdesinfector
komt het instrumentarium in de schone
ruimte waar de sets gecontroleerd en
gecomponeerd worden. In de eerste twee
tenten bevinden zich de autoclaven. In de
volgende tent bevindt zich het steriele
magazijn waar de verpakte sets worden
opgeslagen. Hierbij is ook een onsteriel
magazijn waar verpakkingsmaterialen worden
opgeslagen. Via het steriele magazijn is er een
rechtstreekse sluis naar de OK.

Trots op inhaalslag
Bart is trots op de module die hij met zijn
team in de afgelopen vijf jaar heeft mogen
neerzetten: “We hebben een grote inhaalslag
gemaakt en zijn heel tevreden met de module
zoals hij nu is.

Reiniging & Desinfectie container hospitaal Kamp Holland Afghanistan augustus 2010.

We hebben
een grote
inhaalslag
gemaakt

Desinfectieruimte hospitaal Kamp
Marmal Mazar e Sharif Afghanistan februari 2016.

Er is door het ontwikkelbureau van Defensie,
het kennis- en trainingscentrum en door onze
afdeling nauw samengewerkt en het resultaat
is een module die snel is op te bouwen,
goede kwaliteit levert en prettig werkt. Dat
laatste is ook erg belangrijk, want voorheen
werkten we in boogtenten en hadden we
te maken met tocht, vocht, werkten we met
emmers en hadden we moeite de werkruimte
schoon te houden. Dat is allemaal verleden
tijd. Onze tenten staan onder drukregie door
klimaatsystemen. De zo gecreëerde overdruk
zorgt ervoor dat vuil buiten blijft en filters
zorgen voor koele en schone lucht in de tent.”
Bart zou eigenlijk niet weten wat er nog kan
worden verbeterd aan de sterilisatiemodule,
immers Defensie voldoet aan alle militaire
gestelde criteria, maar heeft wel de wens ooit
geaccrediteerd te worden door SVN. Hoewel hij
zich heel goed realiseert dat dit bijna onmogelijk
is vanwege de wisselende infrastructuur, zou
het een bevestiging betekenen van het goede
werk dat geleverd wordt. Ook vertelt Bart altijd
open te staan voor eventuele verbeterpunten.

Op missie

Damage control surgery

Bart : “Hoe snel de mobiele CSA op missie
kan worden opgebouwd, is afhankelijk van
de omstandigheden. Hoe ver is het en hoe
groot is het hospitaal? Is er stroom en water
aanwezig? In principe kan het team, bestaande
uit de commandant, de sergeant en twee
korporaals, in twee lange werkdagen de hele
afdeling opbouwen. Maar de voorbereiding
begint al eerder met het onderhouden van de
apparatuur, het valideren van de apparatuur,
schoonhouden van het instrumentarium
en het (steriel) transportklaarmaken van de
chirurgische netten.” Eenmaal opgebouwd en
operationeel draagt het CSA-team zorg voor alle
steriele instrumenten voor zowel het hospitaal
als voor de huisartsenpost. Daarnaast maken
alle medewerkers zich dienstbaar met allerlei
klussen in het hospitaal. Medische handelingen
mogen ze niet verrichten, maar het searchen
van de patiënt (bij binnenkomst controleren
op wapens), het wegbrengen van chemisch
afval en schoonmaken zijn veel voorkomende
werkzaamheden.

Dat de mobiele CSA-module in vele opzichten
verschilt van de civiele CSA’s moge duidelijk
zijn. Naast de verschillen in omstandigheden,
mobiliteit en huisvesting is er echter ook
een verschil in de instrumenten. In de CSAmodule van Defensie is minder complex
instrumentarium aanwezig. Van groot belang
zijn hier de damage control surgery netten,
die alle instrumentarium bevatten om levens
mee te redden, ongeacht wat de patiënt

Bart in het missiegebied augustus 2010.
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van Getinge, Miele en Ultrawave. De militaire
autoclaaf is van Getinge en bijzonder omdat
hij ook op brandstof kan functioneren; erg
belangrijk in gebieden waar de stroom kan
uitvallen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door
de fabrikanten en de validatie door externe
validatiebedrijven en leveranciers van de
apparatuur.

Respect
Bart werd twee keer uitgezonden. In 2010
werkte hij in het hospitaal op Kamp Holland
in Uruzgan en in 2015/2016 was hij op missie
Resolute Support in Noord-Afghanistan. In
deze hospitaals heeft Bart vele gewonden,
geallieerden en burgers, voorbij zien komen. Het
maakte diepe indruk en zorgde bij de sergeant
voor veel respect voor iedereen die ter plekke
zijn of haar steentje heeft bijgedragen. “Artsen,
chirurgen, OK-assistenten en MSMH’s; iedereen
doet goed en belangrijk werk. Ik heb vooral veel
respect voor de jongelui die hier en in de andere
oorlogs- en missiegebieden op de wereld
werken. Ze krijgen veel voor hun kiezen. De
inzet en moed die ze tonen is indrukwekkend.” 

Ingang hospitaal Kamp Holland augustus 2010.

mankeert. Nadat de patiënt is gestabiliseerd
wordt hij vervolgens naar een gespecialiseerd

hospitaal vervoerd. In de R&D container van
Uniteam staat civiel gebruikte apparatuur

*In verband met privacy is alleen de voornaam
gebruikt.

Voorbij de Ebolacrisis:
Sterilisatieafdelingen van
ziekenhuizen in Liberia
bereiden zich voor
donoren en hulpverlenende organisaties.
Het jaar 2014, Liberia, West
● Het onder de aandacht brengen van het
Afrika. Het land wordt
fantastische, heldhaftige werk dat is
geconfronteerd met de meest
gedaan door de lokale staf in de
ziekenhuizen bij de bestrijding van de
dodelijke ziekte in de recente
Ebolacrisis.
geschiedenis: Ebola. De toch al
kwetsbare economieën van de Methode en resultaten
getroffen landen zakken totaal Tijdens de grote Ebola-uitbraak assisteerde
het Duitse Rode Kruis het nationale, 800
in elkaar. In die periode, via
bedden tellende JF Kennedy Medical Center
het Duitse Rode Kruis en het
in Monrovia bij het opzetten van een triageeenheid, waar binnenkomende patiënten
Missions Ärtztliches Institute
worden getest op symptomen van Ebola.
Würzburg, werd er een
De bezoekend vertegenwoordiger van
aanvraag gedaan om te helpen het Rode Kruis werd uitgenodigd in het
nabijgelegen Japans-Liberiaans Vriendschap
bij het weer op orde brengen
kraamkliniek, die verbonden is aan het
van de sterilisatieafdeling
Medical Center. De kraamkliniek werd
van het JF Kennedy Medical
geopend in 1983 met ondersteuning van de
Japanse ontwikkelingsbank oftewel Japanese
Center en het St. Joseph’s
International Cooperation Agency, JICA.
Hospital, beiden in Monrovia,
In 2010, via een donatie van JICA, werd de
de hoofdstad van Liberia.
kliniek uitgerust met nieuwe apparatuur. De

Doelstellingen
● Ondersteuning van de CSA’s in het door
Ebola getroffen Liberia om zich voor te
bereiden voor de periode na de Ebolacrisis.
● Verbetering van kennis en vaardigheden
van de lokale staf. Zowel met betrekking
tot algemene concepten als de individuele
stappen van de voorziening van steriele
medische hulpmiddelen. Ook wordt
aandacht besteed aan de vaardigheden van
de technici met betrekking tot onderhoud
en reparaties van hun apparatuur.
● Het creëren van bewustzijn van het belang
van de adequate voorziening van steriele
hulpmiddelen, bij het management van het
ziekenhuis als ook bij de gemeenschap van

installatie werd uitgevoerd door het United
Nations Office for Project Services, UNOPS.
Binnen dit project werd ook een grote nieuwe
570-liter autoclaaf geleverd. De installatie
werd gedaan en er werd gestart met testen
voor ingebruikname.
Er ontstonden echter problemen met
de compressor die nodig is voor de
aansturing van diverse kleppen in de
autoclaaf. In die tijd werd de technicus die
de installatiewerkzaamheden uitvoerde
ernstig ziek en werd gerepatrieerd. Sindsdien
stond de autoclaaf stil. Sterilisatie voor de
kraamkliniek moest gebeuren in de enige nog
werkende, kleine, handbediende autoclaaf, in
de CSA van het grote ziekenhuis. De nieuwe

Reisverslag Jan Huijs

28-11-2014. Terug naar de basis. De sterilisatieruimte
in het St. Joseph’s Hospital tijdens de Ebolacrisis
in november 2014. De grotere sterilisatoren in de
CSA waren beiden defect. Er wordt gesteriliseerd
in een handbediende hogedrukpan-type autoclaaf
die met houtskool wordt gestookt. Om zeker te zijn
van goede ventilatie en om het gevaar voor brand te
voorkomen staat hij onder een open veranda buiten
het ziekenhuisgebouw.

autoclaaf was nooit in bedrijf geweest. Het
Rode Kruis bood ondersteuning aan om
de autoclaaf alsnog in bedrijf te nemen
en nam hiervoor contact op met mij op
als Nederlandse sterilisatortechnicus. In
Oktober 2014, nog in het midden van de
Ebolacrisis, vond een oriënterend bezoek
plaats. Er werd vastgesteld dat het mogelijk
moest zijn de machine alsnog in bedrijf te
nemen. Echter, er moest gewerkt worden
met enorm gebrekkige middelen: uitsluitend
een oude tandenborstel en een sponsje voor
het reinigen van instrumentarium; geen
sterilisatietape; oude gescheurde katoenen
verpakkingen, versleten Schimmelbush
trommels. Er werd gesteriliseerd in uitsluitend
een handbediende, naar later bleek,
nauwelijks functionerende oude 80 liter
autoclaaf. Alles duidde erop dat er daarnaast
een nijpende behoefte was aan scholing van
het personeel, over de bediening van de
sterilisator en sterilisatie in het algemeen.
In diezelfde periode werd er door het
naburige St. Joseph’s Hospital een
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Tenslotte werden alle acceptatietesten
succesvol doorlopen en kon de scholing van
CSA personeel en technici plaatsvinden.
Vier jaar nadat het geïnstalleerd werd kon
de autoclaaf in het JF Kennedy Medical
Center overgedragen worden voor de eerste
productieprocessen!

30-11-2014. Welkom op deze wereld! Tijdens de piek van de Ebolaepidemie in het St. Joseph’s Hospital.
De verloskundeafdeling werd net geopend. Elke chirurgische ingreep werd als hoogrisicoprocedure beschouwd.
Inclusief de keizersnede waarmee dit kind ter wereld werd gebracht.

aanvraag gedaan voor de renovatie van
haar sterilisatieafdeling. De twee grote
sterilisatoren in de CSA hadden het begeven.
Ten tijde van de Ebolacrisis werd er buiten
onder een afdakje gesteriliseerd in een
eenvoudige handbediende hogedrukpan
autoclaaf die met houtskool werd gestookt.
Voor beide ziekenhuizen werd de benodigde
apparatuur en materialen aangekocht en
verscheept. In mei-juni 2015 werden de
ziekenhuizen weer bezocht en konden de
reparaties en het installatiewerk beginnen,
in nauwe samenwerking met de lokale
technici. In beide ziekenhuizen was de
waterkwaliteit een groot probleem. In de
stoomgenerator van de autoclaven had
zich een dikke rode laag kleiachtige smurrie
afgezet. De waterhardheid was echter
voldoende laag; daarmee bleek de installatie
van waterfilters voldoende om de autoclaven

14
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te beschermen. Stroomvoorziening kan
er heel onbetrouwbaar zijn met lange en
korte perioden van stroomuitval en flinke
spanningsfluctuaties. Hiervoor werd in
de autoclaven een UPS (Uninterruptable
Power Supply) geïnstalleerd waardoor
de elektronische besturing van de
autoclaven beschermd wordt; bovendien
wordt hiermee voorkomen dat bij korte
stroomonderbrekingen het proces wordt
afgekeurd. Met de geweldige steun van het
technisch team van de fabrikant in Europa
konden alle technische problemen opgelost
worden en al snel kon het eerste proces
draaien. Als stoompenetratietest werd het
standaard Bowie en Dick textiel testpakket
gebruikt in combinatie met een Datalogger
van EBRO. Het succesvol doorlopen van
de Bowie en Dick test werd gevierd met
een verrukkelijk biertje in een naburig café.

In het St. Joseph’s Hospital werd de CSA
grotendeels gerenoveerd. Dit hield onder
andere in dat een van de twee oude
autoclaven werd verwijderd en de tweede een
grote onderhouds- en reparatiebeurt kreeg.
Daarnaast werden twee nieuwe autoclaven
geïnstalleerd: een daarvan een moderne,
state of the art Matachana SC 401 250 liter
autoclaaf en de tweede, een handbediende
kleinere 80 liter verticale sterilisator, die
als cruciale back-up voorziening zal dienen
in geval er problemen ontstaan met de
automaten. Ook werd de afdeling voorzien
met nieuwe materialen zoals tranport-trolleys,
verpakkingsmaterialen, materialen voor (hand)
reiniging en sterilisatiecontrolemiddelen. Ook
de opslag van te steriliseren materialen en de
steriele opslag werden voorzien van nieuwe
roestvrijstalen stellingen. De vernieuwde CSA
werd weer in productie genomen, samen met
de heropening van de hoofdoperatiekamer,
nadat deze gesloten werden tijdens de piek
van de Ebolacrisis in augustus van 2014.

Avond van de eerste
productieprocessen van de
nieuwe autoclaaf in
St. Joseph’s Hospital
Nadat de installatie van de nieuwe autoclaven
in het St. Joseph’s Hospital klaar was deden
we de acceptatietesten en konden ze
vrijgegeven worden voor productie. Een van
de CSA medewerkers, Michael, had dienst en
startte het proces. Terwijl we wachtten op het
signaal dat het proces klaar was raakten we
aan de praat. Hij vertelde over zijn verleden.
Terug in de tijd. De negentiger jaren van
de vorige eeuw. De tijd van James Taylor.
Het land was verstrikt in oorlog. Rebellen
probeerden de regering omver te werpen; er
waren zware gevechten tussen de rebellen
en het regeringsleger. Hij was 14 jaar. Zijn
vader had in het regeringsleger gediend. Het
gezin vluchtte. In een poging het land uit te
ontsnappen probeerden ze de grens over te
steken. Bij de grens met Guinea werden ze

Discussie
Ondanks het feit dat de gezondheidssituatie
in de spotlights van het internationale nieuws
waren met een enorm arsenaal aan donoren
en hulporganisaties ontbraken bij de bezochte
CSA’s de meest essentiële basismaterialen en
adequaat werkende apparatuur. Kennis en
bewustzijn van het belang van de voorziening
van steriele medische hulpmiddelen, zowel op
de werkvloer als op managementniveau was
hoognodig om veilige, steriele hulmiddelen,
die in vrijwel elke afdeling van het ziekenhuis
nodig waren, te waarborgen.

28-05-2015. Ebola blijft op de loer liggen! Bij de
verbrandingsoven van het St. Joseph’s Hospital: Elke
morgen rond 8 uur: Het besmette medische afval
wordt naar de verbrandingsoven gebracht en is een
enorme zware, gevaarlijke opgave voor het personeel.

Ook naar de donorgemeenschap zou het
nodig zijn om ze te overtuigen van het grote
belang van de steriele medische

hulpmiddelen als essentiële factor voor
adequate gezondheidszorg. Nadat tijdens de
Ebolacrisis vrijwel de gehele gezondheidszorg
in het hele land plat lag probeerde de sector
weer nieuw vertrouwen te winnen in haar
diensten en langzamerhand kwamen er weer
steeds meer patiënten naar de ziekenhuizen.
De CSA van de verloskundeafdeling van het
JF Kennedy Medical Center en die van het
St. Joseph’s Hospital waren klaar om bij te
dragen aan de nieuwe, enorme uitdagingen
die eraan kwamen voor de zo hoognodige
gezondheidszorg voor de bevolking van
Liberia, dat langzaam te boven kwam van de
tijd dat Ebola het land in haar dodelijke greep
hield.

echter door de rebellen gepakt. Hij, zijn broers
en zussen, zijn vader en zijn moeder. Zijn
vader werd apart genomen. Iedereen moest
erbij blijven en toekijken. Zij, de kinderen,
moesten zingen. Terwijl de keel van zijn vader
werd doorgesneden. Mijn geest probeerde
te doorgronden wat hier gebeurde. Totale
afwezigheid van enig medelijden; totale
brutaliteit. Niet te vatten. De beelden jaagden
door mijn hoofd. De autoclaaf piepte als teken
dat het proces klaar was. Ik ontwaakte uit de
dramatische film in mijn hoofd; beelden die
brute werkelijkheid waren geweest voor de
collega die hier naast me stond.

16-07-2015. Praktische scholing met de nieuwe
autoclaaf in de CSA van het verloskunde ziekenhuis
van het JF Kennedy Medical Center.

15-06-2015. De hoofdoperatiekamer van het St. Joseph’s Hospital wordt heropend. Tijdens de Ebolacrisis wordt
elk potentieel contact met lichaamsvloeistoffen als hoog risico beschouwd en moeten operaties gedaan worden
in volledige beschermende kleding.
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Conclusie
Het onder controle krijgen van Ebola was
het resultaat van het enorme werk van
vele organisaties van de internationale
gemeenschap maar vooral van de heroïsche
inzet van de talloze lokale mensen in de
ziekenhuizen, gezondheidsposten en vele
teams die met gevaar voor eigen leven hun
medemensen in bescherming namen. Zoals
de huidige directeur van het St. Joseph’s
Hospital. In september van 2014 kreeg hij,
samen met negen andere mede-stafleden van
het ziekenhuis, Ebola. Negen van hen stierven,
waaronder de toenmalig directeur. Ook hij
kwam in een Ebola behandelunit en zag de
dood in de ogen. Terwijl zijn collega’s om hem
heen stierven overleefde hij en wilde hij voor
zijn mensen blijven werken in zijn ziekenhuis.
Hij is nu de medisch directeur en werkt met
nog meer toewijding voor zijn patiënten.
Diep respect, zoals voor iedereen die bij de
Ebolabestrijding betrokken was! Ik mocht het
van dichtbij ervaren. De gezondheidszorg
van de door Ebola getroffen landen heeft
nu grote behoefte aan ondersteuning bij
hun pogingen om de Ebolacrisis te boven te
komen. De voorziening van steriele medische
hulpmiddelen is door de focus op Ebola in
veel hulpprogramma’s op de achtergrond
gebleven. Creëren van bewustzijn van het
belang veilige steriele hulpmiddelen op
managementniveau van de ziekenhuizen
alsook bij de donor- en ondersteunende
organisaties is van cruciaal belang. 
Jan Huijs
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03-07-2015. In de CSA van het St. Joseph’s Hospital: De in 1999-gebouwde KSG sterilisator krijgt een grote beurt.
Training van de technische staf is cruciaal.

Hergebruik medische
hulpmiddelen

Dit artikel verscheen eerder in Forum.

Statistische
procesbeheersing voor
het hergebruik van medische
hulpmiddelen: utopie of werkelijkheid?
Inleiding

Wat is SPC?

Bij het hergebruik van medische hulpmiddelen
worden tal van statistische gegevens
verzameld. Deze zijn verkregen uit de validatie
van apparaten volgens de eisen van de
geneesmiddelenwet (onderhoudsverplichting), de beschikking betreffende
medische hulpmiddelen (validatieverplichting)
en de verschillende normen voor de validatie
van sterilisatieapparatuur, en uit periodieke
controles van de productie-installaties
(lektest, Bowie en Dick test, zegelcontrole,
testbevuilingen et cetera). De analyses die
nodig zijn om een gesteriliseerde partij vrij te
geven, leveren weer andere gegevens
(gemiddelde temperatuur en druk, minimale
en maximale waarden van de sterilisatiefase,
F0 et cetera).

SPC (Statistical Process Control of statistische
procesbeheersing) is een element van de
kwaliteitsborging. Doel ervan is de aansturing
van een meetbaar proces door een tijdgrafiek
bij te houden op basis van statistische
grondslagen. SPC is alleen geschikt voor
grootschalige serieproductie. SPC werd rond
1920 door Walter Shewhart bij de Western
Electric Company in Chicago bedacht. Hij
maakte onderscheid tussen spreiding als
gevolg van algemene (toevallige) oorzaken en
bijzondere (aanwijsbare) oorzaken. SPC is
gebaseerd op herhaalde steekproeven en
maakt voor de bewaking van een proces
gebruik van registratiebestanden om
bijzondere oorzaken van afwijkingen vast te
stellen en zo nodig te wijzen op de noodzaak
van corrigerende maatregelen.

Al deze gegevens worden statistisch verwerkt,
vastgelegd en op papier in mappen
gearchiveerd. Ze zijn onmisbaar voor de
traceerbaarheid van de medische
hulpmiddelen die in de CSA worden
geprepareerd, maar zouden met een
dynamische en statistische verwerking nog
nuttiger kunnen zijn.
Dit kan met het volgende voorbeeld worden
verduidelijkt: Bijna een maand lang heeft geen
van de medewerkers gemerkt dat bij
sterilisator nummer 1 de druk bij het eerste
vacuüm van de lektest en bij het eerste
vacuüm van de productiecycli van 70 naar 110
mbar was gestegen! Aan de hand van dit
voorbeeld wil ik laten zien dat registratiebestanden de medewerkers kunnen helpen
om de juiste beslissingen te nemen bij
problemen met een sterilisator, en om direct
en mogelijk zelfs preventief op te treden.

De spreiding heeft in de regel een
klokvormige normale verdeling. Deze bestaat
uit drie standaardafwijkingen aan beide
kanten van het gemiddelde (figuur 1).
Ongeveer 68% van de mensen bevindt zich in
het bereik µ +/- 1σ.
Ongeveer 95% van de mensen bevindt zich in
het bereik µ +/- 2σ.
Ongeveer 99,7% van de mensen bevindt zich
in het bereik µ +/- 3σ.

Abnormale afwijking als gevolg
van aanwijsbare oorzaken

Gemiddeld

Normale afwijking
als gevolg van toeval
Abnormale afwijking als gevolg
van aanwijsbare oorzaken

Steekproefnummer

Spreiding

Figuur 2.

Definities:
● Afwijking = verschil tussen waarnemingen
en het gemiddelde van de waarnemingen.
● Variantie = kwadraat van het gemiddelde
verschil tussen waarnemingen en het
gemiddelde van de waarnemingen.
● Standaardafwijking (σ = sigma) = wortel
van de variantie.

Registratiebestanden
Een registratiebestand heeft als doel een
procesresultaat te volgen om vast te stellen
of dit toevallig is. Het is dus een weergave in
de tijd van de statistische gegevens van
steekproeven uit een lopend proces
(bijvoorbeeld steekproefgemiddelde). De
bovenste en onderste controlegrens (UCL en
LCL) bepaalt de voor een bepaald proces
aanvaardbare variatiebreedte (+ of - 3 sigma)
(figuur 2). Registratiebestanden worden in het
algemeen vernoemd naar het type ingevoerde
gegevens, bijvoorbeeld Xbar, R, p of c. Ze
hebben een middellijn die het globale
gemiddelde voorstelt, plus een boven- en
ondergrens (UCL en LCL) die (meestal) bij
±3 standaardafwijkingen ligt.

Figuur 1.
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Registratiebestanden kunnen als volgt
worden gebruikt:
● Weergave van de stand van zaken van de
statistische controle.
● Bewaking van een proces of machine en
waarschuwing als het proces of de machine
onbeheersbaar wordt.
● Vaststelling van de geschiktheid van een
proces of machine.

Hoe worden registratiebestanden gemaakt?
De eerste stap bestaat uit de voorbereiding:
Kiezen van de meting en vaststellen van de
wijze van gegevensverzameling, de
steekproefneming, de omvang en de
frequentie, en daarna het opstellen van een
eerste registratiebestand.
In een tweede stap worden de gegevens
verzameld en vastgelegd, en de bijbehorende
berekeningen uitgevoerd (gemiddelde,
standaardafwijking et cetera). Daarna worden
de gegevens in het bestand vastgelegd.
In de volgende stappen moeten de
controlegrenzen, dus de middellijn
(gemiddelde) en de grenswaarden UCL en LCL
(+/- 3 sigma), worden vastgesteld. Tot slot
moeten we de resultaten analyseren en
interpreteren, en bepalen of het proces onder
controle is. Metingen die buiten het
controlebereik liggen, moeten worden
uitgesloten. En de controlegrenzen moeten
zo nodig worden herberekend. Het is
belangrijk een onderscheid te maken tussen
de controle- en procesgrenzen enerzijds en de
specificatiegrenzen anderzijds. Controle- en
procesgrenzen zijn statistische grootheden.
Procesgrenzen worden gebruikt voor
afzonderlijke metingen.
Controlegrenzen worden gebruikt voor
gemiddelden.
Controlegrenzen = Xbar ± 3σ
Deze grenzen bepalen wat normaal
(algemene oorzaken) en abnormaal
(bijzondere oorzaken) is. Specificatiegrenzen
(toleranties) daarentegen zijn technische
aspecten die bepalend zijn voor het
eindproduct.
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Specificatiegrenzen = doelwaarde ±
tolerantie
Deze grenzen bepalen wat voor de klant
acceptabel of onacceptabel is.

Bestanden voor variabele
gegevens
Na vastlegging van het proces wordt een
Xbar-bestand gemaakt (Xbar = gemiddelde
van een steekproef):

n

_ ∑ Xi
X= i=1
n
De spreiding van het proces (herhaalbaarheid)
wordt in een R-bestand bijgehouden:
R = bereik van de steekproefmetingen:
R = max. ( Xi ) − min. ( Xi )
De variabelen genereren gegevens die
gemeten worden.
Het Xbar-bestand wordt gebruikt om de
centrale trend van een proces te bewaken.
Het R-bestand dient om de spreiding van een
proces te bewaken. Deze bestanden worden
altijd samen gebruikt. De gegevens worden
verzameld (20-25 steekproeven) en de
statistieken van de steekproeven worden
berekend. Alle gegevens worden in de
bestanden ingevoerd. Daarna kan het gedrag
van de gegevens geanalyseerd worden.
Binnen een continu verbeteringsproces
kunnen de grenzen herberekend worden. Het
Xbar-bestand dient om de gemiddelde
afwijkingen van een proces vast te stellen. Het
R-bestand dient om de spreidingsbreedte van
een proces te bepalen.

Proces- of
machinegeschiktheid
Om een proces te beheersen is een
instrument voor probleemoplossing nodig.
Daarvoor moeten er nog meer gegevens
worden verzameld en vastgelegd, om indien
nodig corrigerende maatregelen te treffen.
Voor productiebeheersing zijn er twee indices:
● Potentiële proces- of machinegeschiktheid
(Cp of Cm).
● Werkelijke proces- of machinegeschiktheid
(Cpk of Cmk).

Om de proces- en machinegeschiktheid beter
te begrijpen, moet het volgende onderscheid
worden gemaakt:
● Toleranties of specificaties (IT), oftewel
de door de ontwerpers (ingenieurs) of
voor de behoeften van klanten acceptabele
waardeafwijking van een product.
● Proces- of machinespreiding, oftewel
de natuurlijke spreiding van een proces of
machine.
De proces- of machinegeschiktheid geeft de
relatieve proces- of machinespreiding voor een
specificatie aan. De geschiktheidsindex
vergelijkt de verwachte prestatie (IT) met de
behaalde prestatie (spreiding). De indicator Cm
of Cp volstaat niet, omdat deze geen rekening
houdt met de afwijkingen. Daarom moet
daarnaast Cmk of Cpk als indicator worden
geïntroduceerd om de werkelijke geschiktheid
te beschrijven. Een machine is geschikt als Cmk
>2 en een proces is geschikt als Cpk >1,33.

Van een
geschiktheidsberekening voor
een stoomsterilisator
Als voorbeeld nemen we de dagelijks bij
autoclaven uitgevoerde tests, en in het
bijzonder de Bowie en Dick test (B&D). De B&D
is interessant, omdat deze altijd onder dezelfde
omstandigheden plaatsvindt. Het hangt niet af
van de gesteriliseerde partij en wordt
automatisch uitgevoerd in alle sterilisatoren die
zijn voorzien van SteamSpy. De test vindt elke
dag op dezelfde tijd plaats zonder menselijk
ingrijpen. Uit deze dagelijkse test kan een aantal
zeer interessante parameters worden afgeleid:
gemiddelde druk van de sterilisatiefase,
gemiddelde temperatuur van de sterilisatiefase,
drukschommelingen van de sterilisatiefase,
temperatuurschommelingen van de
sterilisatiefase, F0, temperatuurverschil volgens
Regnault et cetera. Als al deze parameters in
een registratiebestand zijn vastgelegd, zien we
dat de gemiddelde druk en de drukschommelingen van de sterilisatiefase
interessant zijn om te volgen. Vanuit theoretisch
oogpunt is dat logisch. Normen geven ons
immers theoretische informatie over de
temperatuur van de sterilisatiefase en
temperatuurschommelingen. In de praktijk
regelt de sterilisator de temperatuur door
middel van druk. Deze parameter lijkt dan ook
essentieel en kritiek voor het bepalen van de

Toepassing bij sterilisatie

Tabel1.

machinegeschiktheid van een sterilisator. Door
het gemiddelde en de standaardafwijking
(sigma) van de gemiddelde druk gedurende drie
maanden te meten voor drie sterilisatoren van
het type MMM 18 STE konden de bovenste
controle-grens (UCL) en onderste controlegrens
(LCL) plus de doel-waarde van het Xbar-bestand
en de machine-geschiktheid worden berekend
(tabel 1).
De drie sterilisatoren van hetzelfde type zijn
verschillend gecentreerd (verschillende
gemiddelde Xbar-waarde) en gedragen zich

ook anders. De sigmawaarde (standaardafwijking) is ook niet gelijk, wat weer leidt tot
verschillende controlegrenzen (LCL en UCL). STE4
is erg stabiel en laat een zeer hoge Cmk-waarde
zien, terwijl bij STE5 en STE6 de machinegeschiktheid kleiner is. Alle Cmk-waarden liggen
echter boven 2. Dit betekent dat alle sterilisatoren onder controle zijn. Normaal gesproken
wordt de Cmk-waarde voor elke machine, elke
kritieke parameter en elke maand berekend om
het gedrag van de apparaten bij te houden. De
controlegrenzen kunnen driemaandelijks of
jaarlijks worden herberekend (figuur 3).

Het is moeilijk de principes van SPC toe te
passen bij sterilisatie, want een CSA is gericht
op het produceren van steriele medische
hulpmiddelen. Er is geen meetbare
verwerking van het product, en dus is er ook
geen directe meting mogelijk op het medische
hulpmiddel, in geen enkele stap in het proces
van hergebruik. Het is eigenlijk onmogelijk om
de steriele toestand van medische
hulpmiddelen te meten. En dus kan er ook
geen Cp- of Cpk-waarde worden berekend!
Maar SPC en registratiebestanden kunnen
toch van pas komen op de CSA! Vooral bij de
bewaking en validatie van apparaten.
De talrijke gegevens die bij de validatie van
sterilisatieapparatuur worden verzameld,
zouden in registratiebestanden kunnen
worden ingevoerd. Zo wordt het mogelijk om
vanaf OQ/PQ een historisch overzicht te
maken en jaarlijks gegevens te verzamelen
voor sterilisatoren, desinfecterende
wasmachines, sealmachines et cetera. In dit
geval is het berekenen van de
machinegeschiktheid niet zinvol vanwege de
(jaarlijkse) frequentie van de controles.
Een ander toepassingsgebied van SPC is het
vrijgeven van partijen. Gegevens over het
vrijgeven van partijen kunnen in registratiebestanden worden ingevoerd om de
ontwikkeling van elke sterilisator te volgen.
Ook valt te denken aan registratie van de
gemiddelde temperatuur van de sterilisatiefase, de minimum- en maximumtemperatuur
(Xbar- en R-bestand), de F0-waarde, de op
basis van de druk berekende temperatuur et
cetera. Dit maakt het mogelijk om de
machine-geschiktheid van elke sterilisator te
berekenen en preventief in te grijpen bij een
te grote afwijking. Het bijhouden van
dagelijkse tests leent zich ook goed om
registratiebestanden te introduceren. De
dagelijks bij elke sterilisator uitgevoerde leken BD-tests kunnen in registratiebestanden
worden ingevoerd om afwijkingen te
ontdekken, temeer omdat deze tests altijd
onder dezelfde omstandigheden
plaatsvinden. Met behulp van attributieve
registratiebestanden (C-bestanden) is bij de
controle van een partij ook de mate van
gebrek aan overeenstemming te bepalen.

Figuur 3. Voorbeeld van het berekenen van de machinegeschiktheid met behulp van een Excel-tabel.
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Voorbeeld
De grafiek van sterilisator nummer 1 laat een
verdachte sterilisatiefase zien. Bij deze sterilisatiefase was de druk instabiel, maar de
temperatuur stabiel. De technisch manager van
de afdeling besloot de sterilisator uit te
schakelen en de leverancier van het apparaat te
laten komen om het probleem op te lossen. De
technicus kwam een eerste keer en zei dat de
druksonde het probleem was. Hij wijzigde de
offset met 25 mbar. Omdat het probleem niet
was verholpen, kwam de technicus opnieuw
langs. Hij verving toen de drukregelklep. De druk
bleef echter instabiel. De technicus kwam een
paar dagen later weer langs en kon ondanks
allerlei tests de oorzaak niet vaststellen. Later
werd geconstateerd dat de bereikte druk bij de
lektests in de voorgaande weken niet
overeenkwam met de specificaties. De
technicus werd er weer bijgehaald en
corrigeerde de offset van de druksensor
opnieuw met 25 mbar, maar in de andere
richting, waardoor de druksensor weer in zijn
oorspronkelijke stand kwam te staan.

Zorgwekkend hierbij is dat bijna een maand lang
niemand had gemerkt dat bij de lektest en bij
het eerste vacuüm van de productiecycli de druk
van 70 naar 110 mbar was gestegen! Het
registratiebestand van sterilisator nummer 1 is
erg interessant. Het Xbar-bestand toont de
gemiddelde druk bij de BD-test van sterilisator
nummer 1 en het effect van het wijzigen van de
offset van de druksensor, eerst in de ene en
daarna in de andere richting. Er is ook een
afwijking te zien in het bereik (maximum –
minimum), die in tegenstelling tot de
gemiddelde druk niet verholpen lijkt te zijn
(figuur 4). Er kan een verband worden gelegd
met het bestand waarop de druk bij de lektest
van sterilisator nummer 1 wordt bijgehouden.
De curve spreekt boek-delen! Er is duidelijk te
zien dat de druk tijdens het vacuüm van 70 naar
110 mbar stijgt en weer naar de normale
toestand terugkeert na de laatste gewijzigde
instelling door de technicus. Als de gemiddelde
druk van de B&D sterilisatiefase en de druk bij
de lektest statistisch gevolgd waren, hadden de
medewerkers het probleem onmiddellijk gezien.

Figuur 4.

Dus met registratiebestanden hadden de
medewerkers het probleem onmiddellijk visueel
kunnen vaststellen (figuur 5).

Conclusie
Aan de hand van een concreet voorbeeld is
aangetoond dat statistische procesbeheersing
(SPC) ook nuttig kan zijn voor sterilisatoren met
verzadigde stoom. Ook is gebleken dat
medewerkers problemen onmiddellijk kunnen
ontdekken, of zelfs voorkomen, omdat ze op
basis van feiten beslissingen kunnen nemen.
SPC biedt dus een echte toegevoegde waarde
om het aantal menselijke fouten en
machinestoringen te verminderen. Hoe vertaalt
dit zich naar de praktijk? Op de markt zijn
SPC-programma’s verkrijgbaar om
registratiebestanden op te stellen en onder
meer sigmawaarden, controlegrenzen, Cpk- en
Cpm-waarden automatisch te berekenen. De
medewerker hoeft slechts voor elke lektest, BD
en cyclus de gegevens (druk, F0 et cetera) in te
voeren. De bestanden verschijnen dan
automatisch met het bijbehorende bericht
(onbeheerst, buiten de specificatie, OK,
afwijking et cetera). Met behulp hiervan kan de
medewerker, afhankelijk van zijn bevoegdheden,
de juiste beslissing nemen. Ze zijn een visueel
hulpmiddel dat de medewerker niet alleen
nuttige informatie geeft, maar ook kritieke
parameters vastlegt, deze statistisch analyseert
en de stabiliteit van het stoomsterilisatieproces
garandeert. De volgende stap in dit project is
dus de aanschaf van SPC-software die is
afgestemd op de behoeften van een CSA zoals
die van het CHUV. Verder moeten we nagaan of
de principes van SPC ook zijn toe te passen op
desinfecterende wasmachines en sealmachines,
en of de haalbaarheid en het nut van deze
aanpak ook voor deze apparaten aangetoond
kan worden. 
Christophe Rousseau
Hoofd Centrale Sterilisatie Afdeling van het CHUV
Lausanne, Zwitserland

Opmerking van de redactie
Dit artikel is een fragment uit “La Maîtrise
Statistique du Procédé de Retraitement des
DMx: Rêve ou Réalité?”, een van de twee
beste werken van het jaar 2014-2015 van de
opleiding tot technisch sterilisatieassistent
niveau 2 die werden gepresenteerd bij Espace
Compétences.
Figuur 5. Xbar-bestand voor de laagste druk bij de lektest van STE1.
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Tweede casestudy
over de oriëntatie van
phacohandstukken
tijdens stoomsterilisatie
In ziekenhuizen is stoomsterilisatie de meest
toegepaste methode voor sterilisatie van
medische instrumenten.1,2 De afgelopen
decennia werden er complexe instrumenten
(minimaal invasief instrumentarium) met
scharnieren en (nauwe) kanalen
geïntroduceerd. Deze ontwikkelingen vormen
een uitdaging voor het realiseren van
stoomsterilisatieomstandigheden op de
binnenoppervlakken van instrumenten met
nauwe kanalen, zoals gemeld in de literatuur.3
In een eerder onderzoek werd aangetoond
dat de oriëntatie van een phacohandstuk
invloed heeft op de uitkomst van het
sterilisatie-proces.4 Gemeld werd dat er bij
een verticaal (rechtop) georiënteerd
phacohandstuk met vrije waterafvoer sprake
is van reproduceerbare sterilisatieomstandigheden. In de dagelijkse praktijk
kunnen verticaal georiënteerde instrumenten
echter tot praktische problemen leiden bij het
beladen van sterilisatieapparatuur. Daarom is
het interessant te bekijken of sterilisatieomstandigheden op de binnenoppervlakken
van phacohandstukken ook bij andere standen
(in hoeken van 0° tot 90°) op reproduceerbare
wijze kunnen worden gerealiseerd. Verder is
het interessant te onderzoeken of steriliteit
ook kan worden bereikt met een andere
sterilisator en een ander sterilisatieproces.
In dit onderzoek werd elk afzonderlijk
phacohandstuk in een ½ DIN-korf geplaatst
en overeenkomstig het ziekenhuisprotocol
verpakt met meatex (SSMMS) normaal en
extra zwaar verpakkingsmateriaal (Interster,
Wormerveer). De phacohandstukken
werden vastgezet in de korf en op een
speciaal ontwikkelde constructie in vijf
verschillende hoeken (0º, 30º, 45º, 60º en
90º) geplaatst.

De belading werd in een SAR 6.6-sterilisator
van Sanamij (Rotterdam) geplaatst met
inwendige maten van ongeveer 116 x 62 x 60 cm.
Vervolgens werd de belading gesteriliseerd
volgens het protocol en de processen van het
ziekenhuis (figuur 1). Tijdens de procedure
werd de temperatuur in het phacohandstuk
gemeten zoals in het voorgaande
onderzoek. 4 We gebruikten drie typen
phacohandstukken van drie merken die
we aanduidden met A, B en C. In totaal
werden 43 metingen uitgevoerd.
Volgens standaard EN 285 moeten alle
gemeten temperaturen de sterilisatietemperatuur (134 °C of hoger) bij aanvang
van de sterilisatiefase bereiken.2 De
resultaten (figuur 2 en 3) laten zien dat bij

Oriëntatie van phacohandstukken

16 metingen wel en bij 27 niet aan deze
vereiste werd voldaan. De handstukken met
een 60º- en 90º-hoek voldeden beter aan de
standaard dan de handstukken met een
horizontale (0º), 30º- en 45º-hoek. De
handstukken van merk C voldeden bij een
hoek van 60° en 90°.
Figuur 3 toont de gemeten temperaturen in de
sterilisatiefase van de sterilisatiecyclus bij
9 horizontaal geplaatste handstukken. Slechts
één handstuk bereikte de sterilisatietemperatuur tegelijk met de theoretische
temperatuur. De tijd tussen de theoretische
temperatuur en het bereiken van de
sterilisatietemperatuur (134 °C) in de
phacohandstukken varieerde van 0 tot 210
seconden. In vier gevallen werd de
sterilisatietemperatuur nooit bereikt.
De uitkomsten van dit onderzoek komen
overeen met de bevindingen in het voorgaande
onderzoek.4 De temperatuur wordt bij de
horizontaal en in een hoek van 30° geplaatste
handstukken vaker niet bereikt dan bij een
oriëntatie in de grotere hoeken (zie figuur 2).

Figuur 1. Tijdens de experimenten gebruikte sterilisatieprocedure. De druk wordt weergegeven door de
zwarte en de theoretische temperatuur door de rode curve. De procedure omvat een gefractioneerde
vacuümfase, gevolgd door de sterilisatiefase van 3,5 minuten bij 134 °C (de stippellijnen) en de droogfase.2
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In het voorgaande onderzoek faalde 100% van
de horizontaal georiënteerde phacohandstukken. Daarentegen was sterilisatie van
verticaal georiënteerde handstukken 100%
succesvol. In dit onderzoek voldeed 89% niet
aan de vereisten en 57% wel. De metingen in
dit onderzoek werden in een andere
sterilisator uitgevoerd met een ander proces
en andere verpakking dan het eerdere
onderzoek.4 Uiteraard hebben deze factoren
invloed op het slagen van de sterilisatie.

Figuur 2. Uitkomsten van de 43 temperatuurmetingen midden in de phacohandstukken in 5 verschillende
hoeken. De metingen zijn gedaan met 3 verschillende merken (A, B en C). De groene kolom geeft het totale
aantal succesvolle sterilisaties weer en de rode balk het totale aantal sterilisaties dat niet aan de eisen
voldeed.

Figuur 3. Temperaturen gemeten in het midden van horizontaal georiënteerde phacohandstukken
van 3 verschillende merken tijdens de sterilisatiefase. De theoretische temperatuur is berekend met
gebruikmaking van de drukmeting. De verticale rode lijn bij t = 0 geeft het begin aan en die bij t =
210 het einde van de sterilisatiefase. De horizontale stippellijnen geven de toegestane minimum- en
maximumtemperatuur aan volgens de internationale standaarden.5 Slechts een op de negen handstukken
(11%) bereikte op tijd de sterilisatietemperatuur.
Een gedetailleerdere analyse van de
uitkomsten laat zien dat phacohandstukken
die in 60° en 90° waren geplaatst veel sneller
de sterilisatie-temperatuur bereikten dan de
handstukken die horizontaal en in een hoek
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van 30° en 45° waren geplaatst. Dit
ondersteunt de theorie van condensaat dat
het kanaal blokkeert door een gebrek aan
waterafvoer door de zwaartekracht.4

Het handstuk van merk C voldeed 8 van de
12 keer (67%) aan de vereisten (134 °C
gedurende ten minste 3 minuten) terwijl het
handstuk van merk A 3 van de 12 keer (25%)
voldeed en het handstuk van merk B 5 van de
19 (26%) metingen (figuur 2). Daarbij faalde
merk C niet bij een hoek van 60° of 90°, en
A en B wel. Dit kan worden verklaard door de
verschillen in afmeting en fysieke
eigenschappen tussen de merken, zoals
warmtecapaciteit en gewicht. Dit onderzoek
toont dus aan dat de oriëntatie en het
ontwerp van phacohandstukken essentiële
factoren zijn voor het creëren van de juiste
sterilisatieomstandigheden op de inwendige
oppervlakken. In combinatie met het
voorgaande onderzoek is het niet mogelijk te
bepalen welke hoek de voorkeur heeft voor
sterilisatie van een phacohandstuk.4 Toch
wordt bevestigd dat verticaal georiënteerde
handstukken gunstiger zijn voor het bereiken
van sterilisatieomstandigheden. Daarnaast
wordt (opnieuw) bevestigd dat het resultaat
van een sterilisatieproces wordt beïnvloed
door de sterilisator, het proces, de belading,
het laadpatroon en de verpakking. We
adviseren dat deze factoren, inclusief de
oriëntatie van de medische instrumenten,
worden meegewogen tijdens de ontwerpfase
van handstukken en worden vermeld in de
gebruiksaanwijzing voor reiniging, desinfectie
en sterilisatie, en bij de prestatiekwalificaties/herkwalificaties van een ziekenhuissterilisator
en de ontwikkeling van standaarden. 
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Uitgelicht/getipt

Sealapparatuur, een stiefkindje?
Op iedere Nederlandse CSA staat er wel eentje; een sealapparaat voor het sealen van
laminaatzakken. Het is misschien wel het meest gebruikt apparaat op de CSA, maar we kijken er
maar weinig naar om. Terwijl het toch eigenlijk een belangrijk apparaat is, want een goede sealnaad
zorgt ervoor dat het instrument in het laminaatzakje steriel blijft. Niet onbelangrijk dus dat er
aandacht geschonken wordt aan deze apparaten.
ten behoeve van steriele medische
hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de
verpakking, richtlijn betreffende de
toepassing van ISO 11607-1 en 11607-2”.
In mei 2016 is een Nederlandse richtlijn
uitgegeven de R3280: “Aanschaf en
toepassing van sealapparatuur voor het
sluiten van papieren zakken en
laminaatzakken”. In deze richtlijn worden de
minimale eisen voor een sealapparaat
beschreven en er staan aanwijzingen in voor
onderhoud en validatie.

2. Toepassing

1. Regelgeving
Er is geen specifieke internationale norm voor
sealapparaten, maar in de volgende normen
worden wel eisen beschreven die betrekking
hebben op de sealnaad: NEN EN 868-5
“Verpakkingsmaterialen voor te steriliseren
medische hulpmiddelen- deel 5: af te sluiten
zakken en spoelen van poreus materiaal en
plastic film constructie, eisen en
beproevingsmethoden” (over breedte
sealnaad), de NEN EN ISO 11607-2
“Verpakkingsmateriaal ten behoeve van
steriele medische hulpmiddelen die
gesteriliseerd moeten worden in de
verpakking- deel 2: validatie-eisen voor
vorming, afdichting en assemblageprocessen”
en NPR-CEN/TS16775 “Verpakkingsmaterialen
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Er zijn sealapparaten die geschikt zijn voor
‘gewoon’ laminaat (het papier-folie zakje),
voor Tyvek, voor papier en voor
ultraverpakking. Op de CSA wordt vooral het
gewone laminaat zakje (stoomsterilisatie) en
het Tyvek-folie laminaatzakje (Sterrad)
gebruikt. Belangrijk is dat het sealapparaat
geschikt is voor het sealen van het
verpakkingsmateriaal op jouw CSA. De keuze
van de juiste soort drukrol is hierbij belangrijk
want niet iedere drukrol is voor alle soorten
zakjes geschikt. Zo is een gevulkaniseerde
rubberdrukrol geschikt voor Tyvek en voor
gewoon laminaat, terwijl een RVS rol alleen
geschikt is voor gewoon laminaat.

3. Informatie op display en
zakje
De basisvoorwaarde voor een sealapparaat is
dat de ingestelde temperatuur op een display
af te lezen is. Het is dan wel handig als het
display aan de voorkant van het apparaat zit.
Er zijn ook sealapparaten verkrijgbaar waarbij
op het display naast de ingestelde temperatuur ook de sealsnelheid en sealdruk op het
display weergegeven worden.

Sommige apparaten zijn uitgerust met een
printer waardoor de parameters zoals
temperatuur, sealsnelheid en sealdruk op het
zakje gedrukt kunnen worden. Andere
sealapparaten kunnen aan een externe printer
gekoppeld worden waarmee etiketten geprint
kunnen worden met daarop de verpakkingsdatum, de houdbaarheidsdatum, een
traceercode (barcode) en een beschrijving van
de inhoud van het zakje. Er zijn ook geavanceerde sealapparaten die real time verbonden
kunnen worden met de computer en daarmee
ook aan het tracking & tracing systeem van de
CSA. Er is dus veel mogelijk. Bedenk vooraf bij
de aanschaf wat je precies wilt en neem dit op
in het programma van eisen.

4. Procesbewaking en
veiligheid
Belangrijk is dat bij overschrijding van de
ingestelde temperatuur of wanneer de
treksnelheid/trekdruk niet gehaald wordt, er
een alarm afgaat of dat het sealapparaat
stopt. Voor de veiligheid van het personeel is
het belangrijk dat de vingers nergens tussen
kunnen komen en dat het apparaat niet te
warm wordt.

5. Onderhoud, controle en
validatie
Een sealapparaat is, evenals een wasmachine
en sterilisator, onderhevig aan slijtage en
moet dus geregeld onderhouden worden.
Sluit hiervoor een onderhoudscontract af met
de leverancier. Stel samen met de leverancier
vast met welke frequentie het onderhoud
gepleegd moet worden en wat je zelf aan het
onderhoud kunt doen. De ingestelde sealtijd,
sealsnelheid en sealdruk moeten worden
afgestemd op de specificaties van de

fabrikant van het sealapparaat en op de gebruikte laminaatzakken. Als een
ander soort of type laminaat gebruikt gaat worden, zorg er dan voor dat dit
afgestemd wordt met de leverancier van het sealapparaat. Let er ook op dat
je de (gewijzigde) instellingen krijgt en berg deze op bij het dossier van de
sealapparaten. Ook bij sealapparatuur moet je je overtuigen dat het apparaat
doet wat het doen moet. Controleren en valideren dus.
Controleer bij het begin van de werkdag of de temperatuur nog goed ingesteld
staat. De visuele controle van de sealnaad is essentieel. Een sealcheck of een
dye penetration test (inkttest) helpt je bij het controleren van de sealnaad. De
sealcheck laat je meelopen met de te sealen verpakking. Door de donkere
achtergrond van de sealcheck zijn onderbrekingen of imperfecties van de
sealnaad goed te onderscheiden. Met de dye penetration test wordt een
speciale felgekleurde inkt in het zakje gedaan en na het sealen wordt
gecontroleerd of er geen onderbrekingen in de sealnaad te zien zijn.

Getinge GSS67H Sterilisator
Betrouwbaar, zuinig en milieubewust

Dan is er nog de peeltest; hierbij test je hoe het papier en de folie zich
houden bij het openen van het laminaatzakje. Je kijkt of er na opening geen
onregelmatigheden tussen papier (of Tyvek) en folie te zien zijn. Deze
peeltest wordt uitgevoerd door het zakjes rustig en in één handeling te
openen.
De richtlijn R3280 adviseert om de sealcheck en de peeltest dagelijks uit te
voeren en de dye penetration test iedere week. De treksterkte test, ofwel de
tensile strength test, wordt uitgevoerd ter controle van de juiste ingestelde
parameters. Hiervoor is een trekbank nodig waardoor deze test niet geschikt is
om dagelijks uit te voeren (tenzij de CSA een dergelijke trekbank zelf
aanschaft), maar wordt hij meegenomen in de initiële en de jaarlijkse
hervalidatie. Bij deze test worden 3 zakjes voor en 3 zakjes na sterilisatie
beoordeeld. Van deze 6 zakjes worden van ieder zakje 5 strips van minimaal
15 mm breed geknipt/gesneden, waarbij het knip/snijvlak haaks op de sealnaad
is. Op de trekbank worden de stripjes gecontroleerd uit elkaar getrokken. De
treksterkte bij een snelheid van 200 mm/minuut moet volgens NEN EN 868-5
minimaal 1.5N/15mm breedte zijn of hoger bij stoomsterilisatie. In de richtlijn
R3280 is meer te lezen over de initiële en hervalidatie.

6. Vrijgeven
Na het onderhoud en de validatie wordt het sealapparaat officieel
vrijgegeven door de DSMH en wordt een onderhouds-/validatiesticker op het
apparaat geplakt. Archiveer de verkregen gegevens op een afgesproken
plaats (bij de DSMH, op de CSA of bij de technische dienst). De resultaten van
de dagelijkse controles kunnen worden genoteerd op een lijst en de
sealchecks kunnen bewaard worden in een dagenvelop. De bewaartijd is ook
hier de houdbaarheidsduur plus een maand extra.

7. Tenslotte
De duur van de houdbaarheid van een steriel product is afhankelijk van de
wijze van verpakken, de wijze van opslag en de handelingen met het product;
een goede sealnaad is hierbij zeker net zo belangrijk. 
Diana Bijl
Deskundige Steriele
Medische Hulpmiddelen
Diana Bijl Consultancy

Voor meer informatie
Getinge BV
Biezenwei 21, 4004 MB
TIEL
Telefoon: +31 344-809900
Mail: info-nl@getinge.com
Website: www.getinge.com
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19,6% van de
gerapporteerde
zorginfecties zijn
postoperatieve
wondinfecties.1

19.6%

DE FEITEN1: Het ECDC

(European Centre for Disease
Prevention and Control) schat dat
op een willekeurige dag ongeveer
80.000 ziekenhuispatiënten in
Europa minstens één zorginfectie
hebben.

80 000 ziekenhuispatiënten

postoperatieve
wondinfecties

DUS LAAT ONS HELPEN OM UW PATIËNTEN TE BESCHERMEN
Onderzoek naar handhaving van steriliteit:
Dynamische evaluatie van gesteriliseerde containers en verpakte
instrumentennetten ter voorkoming van bacteriële penetratie.
American Journal of Infection Control, december 2015.

UIT NIEUW WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK BLIJKT2
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Samenvatting resultaten
microbiële penetratie
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Na sterilisatie
zijn...

DE RESULTATEN2

HALYARD* sequentieel, HALYARD ONE-STEP*, HALYARD* QUICK CHECK*
sterilisatieverpakkingsmateriaal met POWERGUARD*-behandeling

0

0
sterilisatiecontainers
verpakkingsmateriaal

Bij 100% van de verpakte instrumentennetten

bleef de steriliteit tot aan het gebruik behouden.

1. Bron: Website ECDC: http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 2. Harry L. Shaffer MS†, Delbert A. Harnish MS†, Michael McDonald MS, Reid A. Vernon BS, Brian K. Heimbuch MS†. Sterility maintenance study:
Dynamic evaluation of sterilized rigid containers and wrapped instrument trays to prevent bacterial ingress. Am J Infect Control. 2015 Dec;43(12)1336–1341 † Harry L. Shaffer MS, Delbert A. Harnish MS en Brian
K. Heimbuch MS hebben bovenstaand artikel geschreven of hieraan een bijdrage geleverd op het moment dat zij als bezoldigd adviseurs waren verbonden aan Halyard Health, Inc.; zij ontvingen echter geen
vergoeding van Halyard Health, Inc. voor hun respectieve bijdragen aan of auteurschap van het artikel. Het onderzoek werd gesponsord door Halyard Health, Inc. (voorheen Kimberly-Clark Health Care) en
uitgevoerd door Applied Research Associates (ARA), een internationaal onderzoekslaboratorium.

Neem voor meer informatie contact op via customerservice.bnl@hyh.com of ga naar www.halyardhealth.nl
Handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Halyard Health, Inc. of gelieerde bedrijven. © 2016 HYH. Alle rechten voorbehouden.
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