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In het verleden sprak ik over SVN en de resultaten in superlatieven: 
“super bedankt”, “grootste opkomst”. Dit komt door mijn 
enthousiasme en uiteraard door de resultaten van SVN. SVN staat 
voor kennisdelen binnen het vakgebied van reinigen, desinfecteren, 
steriliseren en transporteren van medische hulpmiddelen. SVN heeft 
de lat hoog liggen en dan kom je op superlatieven, deze zijn alleen 
niet nodig, onze lat spreekt voor zich.

De opleiding van de MSMH is nu helemaal ingebed in het 
Nederlandse leersysteem. SVN krijgt hierdoor ook te maken met 
veranderingen binnen dit leersysteem en geeft input aan het 
kwalificatiedossier MSMH samen met drie ROC’s. Vorig jaar is de 
website vernieuwd van SVN en zijn diverse processen, aanmelden 
congres en facturen sturen, gedigitaliseerd via de website. De 
begroting van de vereniging is verdrievoudigd de afgelopen 8 jaar 
naar een budget in 2017 van € 170.000. Dit komt mede door een 
record aantal van 850 leden en succesvolle events zoals het jaarlijkse 
congres en de jaarlijkse medewerkersdag. Daarnaast heeft SVN voor 
de MSMH ruim 3 jaar geleden het accreditatiesysteem ingevoerd. 
Meer dan 1.000 MSMH’s zijn aangemeld. Het externe bij- en 
nascholingsaanbod is toegenomen. De interne activiteiten binnen 
ziekenhuizen op het gebied van e-learning en klinische lessen zijn 
geïntensiveerd. Op dit moment levert SVN actief input aan 
werkgroepen met VCCN en vDSMH. SVN neemt deel aan norm-
commissies van NEN, SFERD en WIP richtlijnen. 

Daarnaast heeft SVN ook nog eigen werkgroepen, zo is recentelijk de 
“Intercollegiale audit” opgeleverd. Naast het nationale kennisdelen 
streeft SVN er ook naar om dit buiten onze landsgrenzen te doen. 
Het bestuur kiest hiervoor onder andere om zichtbaar en aanwezig te 
zijn binnen de WFHSS (World Federation for Hospital Sterilisation 
Sciences). SVN heeft internationaal aangekondigd samen met vDSMH 
het wereldcongres in 2019 te willen organiseren en in 2017 zal de 
federatie hierover stemmen.

Tijdens de afgelopen ALV heb ik me voor de derde termijn van twee 
jaar herkiesbaar gesteld. Ik wil mezelf graag nog twee jaar inzetten 
om bovenstaande resultaten te ondersteunen, uit te dragen en ons 
te verbinden in onze complexe ziekenhuisomgeving. De lat ligt hoog 
en gezamenlijk moeten we deze lat hoog houden. Ik ben daarom ook 
blij met de steun van de leden om nog twee jaar als voorzitter van 
SVN mijn deel bij te dragen aan toekomstbepalend kennisdelen van 
ons vakgebied. 

Tom Pereboom
Voorzitter SVN

Van de voorzitter
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Onderzoek The Detroit News

De stadsziekenhuizen van het Detroit 
Medical Center (DMC) worstelen al jaren 
met het grondig reinigen van chirurgische 
instrumenten, waardoor artsen vrezen voor 
de veiligheid van hun patiënten, zo heeft 
een onderzoek van The Detroit News USA 
aan het licht gebracht.

The News wist de hand te leggen op 
meer dan 200 pagina’s interne e-mails en 
rapporten die erop wezen dat chirurgen 
en medisch personeel al minstens 11 
jaar klagen over instrumenten die niet 
goed gereinigd, kapot of verdwenen zijn. 
De klachten bleven ook bestaand na de 
overname van DMC door Tenet Healthcare, 
een commerciële organisatie uit Dallas 
(Texas), zo blijkt uit de documenten.

De dossiers tonen aan dat onvoldoende 
gesteriliseerde instrumenten bij allerlei 
ingrepen tot complicaties leidden, van 
blindedarm- en hersenoperaties tot 
schisiscorrecties en spinale fusies. Patiënten 
werden tot wel een uur langer onder 
narcose gehouden, terwijl het personeel de 
instrumenten verving. Tientallen operaties 
werden op het laatste moment afgezegd, 
sommige zelfs nadat de narcose al was 
toegediend.

Tenminste tweemaal was de borstkas 
of schedel van een kind al geopend 
voor de operatie, op het moment dat 
de artsen ontdekten dat instrumenten 

vervuild waren. In januari 2015 werd de 
openhartoperatie bij een 7 maanden oud 
meisje in het Children’s Hospital of Michigan 
onderbroken, omdat een slang van de 
bypassmachine verstopt was met bloed van 
een vorige operatie.

‘We brengen regelmatig patiënten in 
gevaar en op dit moment worden wel 10 
operaties per week geannuleerd... van de 
mooie beloften komt niets terecht,’ schreef 
Joseph Lelli, hoofdchirurg van het Children’s 
Hospital op 29 juni 2015 in een e-mail aan 
de topbestuurders. Het was al minimaal zijn 
derde waarschuwing in zes maanden tijd.

Artsen maken zich zorgen, omdat oud 
bloed en botresten, zelfs na sterilisatie, 
biologisch gevaarlijk materiaal zijn, dat 
infecties, septische shock en zelfs de 
dood tot gevolg kan hebben als het in 
contact komt met patiënten. In een recent 
tijdvak van 17 maanden registreerde het 
Children’s Hospital 186 klachten over 
vervuilde, ontbrekende of onvolledige 
instrumentensets.

De e-mails bieden een zeldzaam inkijkje 
in een kwestie die volgens experts, zoals 
de in Chicago gevestigde chirurgische 
instrumentenontwerper Jim Schneiter, 
een steeds groter probleem vormt voor 
ziekenhuizen in het hele land, naarmate het 
aantal en de complexiteit van chirurgische 
hulpmiddelen toenemen.

En hoewel het probleem van onvoldoende 
gereinigde instrumenten in sommige 
ziekenhuizen onlangs in de publiciteit kwam, 
vertelden vier chirurgen van DMC en vier 
voormalige bestuurders aan The News dat 
de duur en ernst van de problemen in het 
systeem ongebruikelijk is.

Conrad Mallett, hoofd administratie bij DMC, 
erkende dat de problemen met het steriliseren 
van apparatuur tot frustratie onder artsen 
en tot afgezegde operaties hebben geleid. 
‘Dat probleem moet worden opgelost,’ zei hij. 
Mallett meende dat de situatie te wijten is aan 
de centrale sterilisatieafdeling in de kelder van 
het Receiving Hospital. Deze afdeling reinigt 
instrumenten voor alle ziekenhuizen op de 
centrale DMC-campus; Children’s, Detroit 
Receiving, Harper University, Hutzel Women’s 
en DMC Heart Hospital. Volgens Mallett zijn de 
problemen in de genoemde vijf ziekenhuizen, 
die in totaal meer dan 37.000 operaties per jaar 
uitvoeren, even ernstig.

Eind mei ondertekende DMC een contract met 
Unity HealthTrust uit Birmingham (Alabama) 
om de sterilisatie op zich te nemen. De 
overeenkomst kwam een dag nadat The News 
voor het eerst vragen stelde over de situatie. 
De samenwerking, die op 1 juni van start 
ging, leidde niet tot banenverlies en biedt de 
organisatie de mogelijkheid om veranderingen 
aan te bevelen en te implementeren. ‘We zijn 
niet onverschillig. We zijn niet nalatig. We zijn 
bezorgd,’ aldus Mallett.

Vervuilde en ontbrekende 
instrumenten: een plaag voor 
de operatiekamers van DMC
Jarenlang probleem brengt patiënten in gevaar, 
zo blijkt uit rapporten en e-mails.  

De foto’s die gebruikt zijn komen uit het oorspronkelijke nieuwsartikel dat is 
gepubliceerd in The Detroit News USA.
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Deze week herhaalde DMC de uitlatingen 
van Mallett, en voegde eraan toe dat het 
systeem ‘werkt aan het verbeteren van 
de standaardisatie en efficiency van ons 
sterilisatieproces’. DMC bleef erbij dat er 
‘geen veiligheidskwesties of postoperatieve 
wondinfecties’ zijn gemeld als gevolg van niet-
steriele instrumenten.

Baby liep ‘significant risico’
Kalaya Hull-Mason was 7 maanden oud toen 
een vervuild instrument tot complicaties 
leidde bij een operatie om levensbedreigende 
hartdefecten te herstellen. Ze werd op 
22 januari 2015 in Children’s opgenomen 
voor een operatie om een aandoening die 
Tetralogie van Fallot wordt genoemd, 

een combinatie van vier hartafwijkingen die 
adequate circulatie van zuurstofrijk bloed 
belemmeren, deels te herstellen.

Terwijl haar bezorgde familieleden in 
de wachtkamer zaten, werd ze onder 
narcose gebracht en werd haar borstbeen 
opengezaagd. Een team onder leiding 
van hoofdcardioloog dr. Henry Walters III 
probeerde haar op een bypassmachine 
aan te sluiten, om de bloedsomloop in 
stand te houden tijdens de operatie. De 
operatie werd echter stilgelegd toen een 
slang die nodig was om bloed van Kalaya af 
te zuigen, verstopt bleek te zijn. Toen een 
technicus het instrument wegschoof van 
Kalaya’s blootliggende hart en een draad in 
de nauwe opening van de slang bracht, ‘... 
kwam een grote hoeveelheid donkere tot 
zwarte materie uit het instrument,’ volgens 
het ziekenhuisdossier. Het betrof bloed van 
een vorige patiënt, dat ondanks sterilisatie 
in de slang was achtergebleven, zo blijkt uit 
de stukken. De operatie, waarvoor drie uur 
was uitgetrokken, duurde van de vroege 
ochtend tot in de middag. Ze werd met 
succes voltooid nadat Walters en zijn team 
Kalaya’s hart bedekten, de bypassmachine en 
operatielakens verwijderden en het steriele 
veld vervolgens opnieuw opbouwden. Na de 
operatie werd een röntgenfoto van Kalaya 
gemaakt, om zeker te stellen dat er geen 
instrumenten, sponzen of naalden waren 
zoekgeraakt.

Het incident vormde een ‘significant 
risico’ voor het meisje, volgens een 
ziekenhuisrapport. ‘Er werd ons wijsgemaakt 
dat alles oké was,’ vertelt haar vader Laron 
Mason, uit noordwestelijk Detroit. ‘Ik wil 
liever niet nadenken over wat er had kunnen 
gebeuren.’ De ziekenhuisverslagen waarop 
The News de hand heeft weten te leggen, 
geven aan dat Walters ‘de ouders van de baby 
op de hoogte stelde’ van de complicatie. Uit 
het dossier blijkt niet wat hij verteld heeft 
of aan wie. De ouders van Kalaya, Mason en 
Keonna Hull uit Flint, vertelden aan The News 
dat er nooit tegen hen gezegd is dat er bloed 
van iemand anders uit de slang kwam. Beiden 
verklaarden dat ze, voordat The News contact 
met hen opnam, niet op de hoogte waren van 
de operatieproblemen.



Michigan kent geen wetgeving die bepaalt 
wat artsen aan patiënten moeten melden. 
Ethische richtlijnen moedigen artsen in het 
algemeen aan om patiënten op de hoogte 
te stellen van incidenten, ‘ongeacht of er 
sprake is van letsel,’ aldus dr. Ed Goldman, 
hoogleraar geneeskunde en recht aan de 
University of Michigan. Walters, die we op 
zijn mobiele nummer belden, zei dat hij niet 
op de operatie kon ingaan. Hij gaf daarvoor 
geen reden en reageerde vervolgens niet 
meer op onze ingesproken berichten. 
Medische ethiek en federale wetgeving 
verbieden artsen om behandelingen te 
bespreken zonder toestemming van de 
patiënt in kwestie. Terwijl Kalaya herstelde, 
stelden de bestuurders al snel vast welke 
sterilisatietechnicus de slang als schoon had 
afgetekend. Ze kreeg een reprimande, maar 
de maatregel werd teruggedraaid, nadat er 
tijdens een bezwaarprocedure vragen werden 
gesteld over het bewijs, zo blijkt uit de 
stukken. Sterilisatiemedewerkers worden bij 
DMC door vier vakbonden vertegenwoordigd.

Mallett beantwoordde geen vragen over 
het incident. In het algemeen erkende hij 
dat sommige patiënten ongemak hebben 
ondervonden en dat ‘de diensten van DMC 
misschien niet naar de mate van tevredenheid 
zijn waar ons medisch kader op rekent.’ ‘Zijn 
er situaties geweest waarin de operatie niet 
zo soepel verliep als we gewenst hadden? 
Ik denk dat we die vraag met “ja” moeten 
beantwoorden,’ aldus Mallett. ‘Maar we 
hebben er echt ons uiterste best voor 
gedaan dat niemand gevaar liep.’ Mallett 
wilde zijn uitspraak niet onderbouwen door 
infectiepercentages vrij te geven, waaruit 
een piek als gevolg van onvoldoende 
gesteriliseerde instrumenten zou kunnen 
blijken. Volgens de staats- en federale 
wetgeving zijn ziekenhuizen niet verplicht om 
deze informatie openbaar te maken.

‘De nachtmerrie van iedere 
chirurg’
Vier chirurgen van DMC zeiden dat ze 
ongeveer eenmaal per maand of vaker 
geconfronteerd worden met onvoldoende 
gereinigde, ontbrekende of onvolledige 
instrumentensets. In andere ziekenhuizen 
komen deze problemen niet zo vaak voor, 
minder dan eenmaal per jaar,  

aldus de artsen, die alleen op voorwaarde 
van anonimiteit commentaar wilden geven, 
omdat ze represailles op het werk vreesden. 
‘Instrumenten raken zoek. Instrumenten 
zijn vuil. Instrumenten zijn niet voorhanden. 
Het is de nachtmerrie van iedere chirurg,’ 
vertelde een arts aan The News. ‘Zo gaat het 
niet langer, ik kan niet met mijn blote handen 
opereren... En onze trukendoos om dit soort 
problemen te omzeilen, raakt leeg. Je kunt 
niet oneindig blijven improviseren.’

Een zeer ervaren chirurg merkte op dat 
hij oud weefsel en bloed heeft ontdekt op 
chirurgische apparatuur die hij regelmatig 
gebruikt, en dat hij tijdens operaties weleens 
ducttape gebruikt om kapotte instrumenten 
te repareren. Verder vertelde hij dat hij ruim 
een jaar geleden is gestopt met klachten 
indienen, omdat de situatie toch niet 
verbeterde. Zonder dergelijke documentatie 
wordt de situatie niet aangepakt en kunnen 
de betrokken medewerkers geen berisping 
krijgen. ‘Ik heb tijdens een operatie wel eens 
gedacht: dat had ik misschien beter niet 
kunnen doen,’ vertelde de arts. ‘Er gaat geen 
week voorbij dat ik niet een ontbrekende of 
incomplete (operatieset) heb.

Er gaat geen week voorbij dat ik geen 
(formele klacht) zou kunnen indienen. Maar 
het is dweilen met de kraan open, dus waarom 
zou ik nog moeite doen?’ Een derde arts zei 
dat hij in de afgelopen twee jaar 30 tot 40 
operaties heeft moeten afzeggen wegens 
problemen met instrumenten. Twee artsen 
vertelden The News dat ze geen verbetering 
hebben gemerkt sinds de sterilisatie bij DMC 
geprivatiseerd is.

Snelle acties
In veel gevallen zijn ziekenhuizen snel 
in actie gekomen om problemen met 
vervuilde instrumenten aan te pakken, 
of hiertoe gedwongen door ambtenaren 
van Volksgezondheid. Vorige herfst sloot 
de Veterans Administration Ann Arbor 
Healthcare System, een zorgstelsel voor 
veteranen, vrijwillig zijn operatiekamer, nam 
landelijke deskundigen in de arm en bracht 
zijn hartoperaties over naar het University of 
Michigan Health System, nadat er deeltjes 
waren aangetroffen op instrumententrays. 
De verontreiniging trad op na een reparatie 
aan een dichtbijgelegen waterleiding. 
Functionarissen van VA brachten het 
probleem uit eigen beweging in de publiciteit.

Afgelopen jaar maakte het Seattle Children’s 
Hospital bekend dat maar liefst 12.000 
kinderen die sinds 2010 in het Bellevue Clinic 
and Surgery Center werden behandeld, 
wellicht in aanraking zijn gekomen met 
onvoldoende gereinigde instrumenten. Die 
instrumenten waren weliswaar gesteriliseerd, 
maar een aantal ervan was mogelijk besmet 
met minuscule bloed- en botresten, omdat ze 
niet correct gespoeld waren. Het probleem 
werd publiekelijk erkend door het ziekenhuis, 
dat daarop gratis bloedonderzoek naar 
ziekten als hiv en hepatitis C aanbood. Zo’n 
5.000 kinderen werden onderzocht. Totale 
kosten: 2 miljoen dollar.

Bij DMC hebben de ‘enorme uitdagingen’ voor 
het systeem jarenlang bestaan en zijn er geen 
‘langdurige inspanningen’ geleverd om ze te 
herstellen, stelde Laura Cortner, voormalig 
manager van de centrale sterilisatieafdeling 
van DMC. De 71 technici van de afdeling 
verdienen ongeveer 18 dollar per uur en zijn 
verantwoordelijk voor het reinigen van enkele 
duizenden instrumenten per dag volgens 
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Toen deze rongeur (knabbeltang), gebruikt om bot te 

verwijderen, in de operatiekamer van het Children’s 

Hospital werd afgeleverd, zaten er botfragmenten op, 

afkomstig van een andere operatie. (Foto: hand-out)
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strenge specificaties, het samenvoegen 
ervan in steriele ‘case-carts’ en het afleveren 
bij de operatiekamers, een paar uur later. 
‘Het was een komen en gaan van adviseurs, 
deskundigen en allerlei hoge pieten, zonder 
dat al die inspanningen tot een duurzame 
verbetering hebben geleid,’ aldus Cortner, die 
in november 2014 vertrok bij DMC en nu bij 
een particulier sterilisatiebedrijf werkt. ‘Het 
is een complete chaos. Grote hoeveelheden 
materiaal, kwetsbare patiënten, laagbetaald 
personeel dat niet zelfstandig kan werken 
en geen consequente ondersteuning van de 
administratie krijgt,’ schreef ze in een e-mail. 
‘En daarbij ruziën ze (de vakbonden) ook nog 
onderling.’ Cortner schreef dat de aanpak van 
de problemen door DMC bestond uit ‘mensen 
ontslaan... vervangen... naar de knoppen 
helpen, de schuld geven en ga zo maar door.’

Volgens Mallett zijn de managers 
verantwoordelijk en heeft DMC talloze 
hervormingspogingen gedaan. In 2010 
voegde Mike Duggan, de toenmalige CEO 
van DMC en inmiddels burgemeester van 
Detroit, drie sterilisatieafdelingen bij de 
DMC-ziekenhuizen samen in een poging 
‘het proces te verbeteren’, aldus Mallett. 
Duggan weigerde elk commentaar. Sinds 
zijn aftreden in 2012, in verband met 
zijn burgemeesterscampagne, heeft 
DMC ten minste vijf managers van de 
sterilisatieafdeling versleten plus twee 
leidinggevenden die toezicht hielden op de 
sterilisatiewerkzaamheden. Mallett gaf aan 
dat het hoogste kader van DMC, onder wie 
voormalig chief operating officer Andrei 
Soran, jarenlang geprobeerd heeft het 
probleem op te lossen. Soran nam in april 
ontslag om president van Verity Health 
System in Redwood (Californië) te worden. In 
een interview met The News vertelde Soran 
dat de sterilisatieafdeling van Detroit, een van 
de grootste in het Midwesten, aan nationale 
normen voldoet. Welke normen dat zijn, kon 
hij zo niet zeggen, maar hij is ervan overtuigd 
dat DMC eraan voldoet. ‘Iedereen heeft recht 
op een eigen mening. Zijn er dingen die we 
moeten verbeteren? Absoluut, maar volgens 
mij zijn er maatregelen getroffen,’ aldus Soran 
tegenover The News.

De nauwkeurigheidspercentages van 
ziekenhuissterilisatie zijn niet openbaar. 

E-mails van DMC geven aan dat 95 procent 
van de instrumenten in de maand juni 2014 
zonder problemen geleverd werd. In de 
e-mails werd dat gebracht alsof het een 
verbetering was, maar het is een score van 
50.000 fouten per miljoen instrumenten. De 
meeste sterilisatiemanagers streven naar 
minder dan 3,4 fouten per miljoen, volgens 
het ECRI Institute, een non-profitorganisatie 
uit de regio rond Philadelphia die best 
practices voor medische procedures en 
hulpmiddelen onderzoekt. Dat zou dus 
bijna 15.000 keer beter zijn dan het DMC-
percentage dat in de e-mail wordt gemeld.

Regelgeving: een allegaartje
De sterilisatievoorzieningen van 
ziekenhuizen worden geregeld door een 
mengelmoes van overheidscommissies en 
accreditatiebureaus, maar de verslagen zijn 
vertrouwelijk en straffen voor overtredingen 
zijn een zeldzaamheid, aldus experts. De 
federale centra voor ziektebestrijding 
en -preventie verzamelen gegevens over 
ziekenhuiskwaliteit, maar hebben geen 
regelgevende bevoegdheid ten aanzien 
van ziekenhuizen. De Food and Drug 
Administration traceert problemen met 
betrekking tot specifieke soorten chirurgische 
instrumenten, maar onderzoekt niet 
welke ziekenhuizen de incidenten melden. 
‘In rechtszaken zijn interne ziekenhuis-
rapporten over ongelukken uitgezonderd 
van inzage,’ aldus Norm Tucker een advocaat 
uit Southfield, die zich al jaren bezighoudt 
met rechtszaken rond medische fouten. En 
een verband met vervuilde instrumenten 
aantonen is moeilijk, omdat infecties uit 
allerlei bronnen afkomstig kunnen zijn. ‘Ze 
zouden patiënten moeten informeren als er 
iets fout gaat, maar dat gebeurt gewoonlijk 
niet,’ weet Tucker. ‘Slechts heel weinig 
rechtszaken rond medische fouten houden 
verband met niet-steriele instrumenten, 
omdat infecties zelden levensbedreigend 
worden. Ze verdwijnen na een week of twee, 
en het leven gaat door. Bewijs is altijd een 
probleem.’

In de VS worden ziekenhuizen 
gereglementeerd door overheidsinstanties 
als Centers for Medicare en Medicaid Services 
en het federale agentschap vertrouwt 
grotendeels op non-profit accreditatiebureaus 

die de problemen moeten ontdekken.
Accreditatie, een keurmerk, is vereist 
om Medicare-financiering te krijgen, en 
ziekenhuizen worden om de drie jaar 
geïnspecteerd door drie grote bureaus: de 
Joint Commission, het Healthcare Facilities 
Accreditation Program of Det Norske Veritas 
Healthcare. Als ze op problemen stuiten, 
kunnen deze bureaus de accreditatie 
intrekken, maar ze zijn niet gemachtigd om 
ziekenhuizen te sluiten. En ziekenhuizen 
kunnen ook zonder accreditatie blijven 
werken. 

‘Eens in de drie jaar een audit is een lang 
interval,’ meent Jonathan Wilder, managing 
director van Quality Processing Resource 
Group, een adviesbureau uit Virginia, dat 
zich richt op sterilisatie van chirurgische 
instrumenten. ‘Bij sterilisatieafdelingen is er 
soms een groot personeelsverloop, waardoor 
dingen snel uit de hand kunnen lopen, zonder 
dat dit in een audit wordt opgepikt.’ Tot 
een paar jaar terug werd er volgens hem 
tijdens audits ‘korte metten’ gemaakt met 
sterilisatievoorzieningen. Hij voegde eraan 
toe dat regelgevende instanties vaak pas 
lucht kregen van de reinigingsproblemen als 
het aantal infecties ineens enorm piekte of 
artsen en masse weigerden om operaties uit 
te voeren.

Elizabeth Zhani, woordvoerder van de 
Joint Commission, gaf aan dat haar groep 
alle ziekenhuisonderdelen met een hoog 
infectierisico inspecteert. En net als bij de 
andere bureaus zijn de inspectieresultaten 
van de Joint Commission niet openbaar. De 
wetgeving van Michigan eist inspectie om 
de drie jaar, maar van die eis wordt afgezien 
bij ziekenhuizen die geaccrediteerd zijn, 
aldus Michael Loepp, woordvoerder van de 
Department of Regulatory Affairs van deze 
staat. Normaal gesproken worden per jaar 10 
van de 150 staatsziekenhuizen geïnspecteerd, 
verklaarde Loepp. Bij deze inspecties wordt 
gecontroleerd of apparatuur de juiste 
temperatuur bereikt om instrumenten te 
steriliseren, vertelde hij. De staat kan boetes 
uitdelen, maar dat is nog nooit gebeurd. 
Voordat dat aan de orde is, hebben de 
ziekenhuizen de problemen al uit zichzelf 
verholpen, aldus Loepp.
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Pleidooi voor een oplossing
Uit de dossiers die The News in zijn bezit heeft, 
blijkt dat de problemen bij DMC zich in golven 
voordeden. In 2013 meldde het personeel 
in slechts twee maanden tijd zaken als haren 
in en op instrumenten, botdeeltjes in een 
rongeur (een instrument dat bij neurochirurgie 
wordt gebruikt), opgedroogd bloed in een 
gesteriliseerde boor, bebloede instrumenten in 
een gesteriliseerde tray, een scoop die bij het 
reinigen kapot was gegaan (vervangingskosten 
2.000 dollar), en een kind met een verbrande 
lip, doordat tijdens de operatie een ongeschikt 
coagulatie-instrument was gebruikt. ‘Mij is 
verteld dat de chirurgen van het Children’s al 
tijden geen vertrouwen meer hebben in het 
vermogen (van DMC) om consequent steriele, 
complete sets/pakketten te leveren,’ zo schreef 
Larry Gold, die in april terugtrad als CEO van 
Children’s, in een e-mail aan Soran van 13 juni 
2014. Gold reageerde niet op onze verzoeken 
om commentaar.

Lelli, hoofd chirurgie bij Children’s, pleitte 
voor een oplossing, nadat oud bloed was 
aangetroffen op chirurgische instrumenten 
en een arts er in een e-mail over klaagde dat 
het ‘na dit soort voorvallen moeilijk is om 
patiënten uit de voorsteden te overtuigen om 
naar CHM te komen.’ ‘Wie heeft de bereidheid 
om dit probleem dat al zo lang bestaat als ik 
bij CHM werk, dat wil zeggen 11 jaar,  op te 
lossen?’ zo schreef Lelli op 8 juni 2013 in een 
e-mail, verwijzend naar Children’s Hospital. 
De e-mail was gericht aan Rodney Huebbers, 
de toenmalige chief operating officer van 
DMC. Uit e-mails blijkt dat Joseph Mullany, 
die dat jaar CEO van DMC werd, een dag later 
door Herman B. Gray, destijds president van 
Children’s, op de hoogte werd gesteld van 
de problemen. Of Mullany hierop reageerde, 
blijkt niet uit de dossiers die The News heeft.
Lelli heeft de berichten en interviewverzoeken 
van The News niet beantwoord en ook het 
DMC-personeel is niet ingegaan op een 
drietal verzoeken om hem te interviewen. 
Gray, inmiddels CEO van United Way of 
Southeastern Michigan, weigerde elk 
commentaar. E-mails duidden erop dat de 
problemen medio mei 2014 een ‘crisisniveau’ 
bereikten, wat opnieuw voor opschudding 
zorgde. In de ochtend van 10 september 2014 
prees Victor Bell, de inmiddels oud-bestuurder 
en efficiencyverantwoordelijke van DMC,  

het personeel in een e-mail om hun ‘fantastische 
werk’ om ‘de levering van instrumenten 
en benodigdheden te verbeteren’. Enkele 
uren later voltrok zich een drama in een 
operatiekamer van Children’s Hospital. Deborah 
Niedbala, manager kwaliteitszorg van het 
ziekenhuis, schreef dat de snoeren ontbraken 
die nodig waren om de hartslag van de patiënt 
tijdens een openhartoperatie te pacen of te 
reguleren en dat de chirurgen te horen kregen 
dat deze pas ruim een uur later geleverd konden 
worden. ‘DE PATIËNT LIGT OP DE TAFEL VOOR 
EEN OPENHARTOPERATIE EN WIJ KUNNEN 
HEM NIET PACEN,’ schreef ze in blokletters.

Disciplinaire maatregelen 
afgezwakt
Artsen en documenten wijzen erop dat 
sommige problemen het gevolg zijn van frictie 
tussen vakbonden en management. Voormalig 
sterilisatiemanager Cortner schreef in 2013 aan 
de bestuurders dat de vakbonden zo machtig 
waren, dat ze aarzelde om medewerkers te 
straffen vanwege vervuilde of ontbrekende 
apparatuur, tenzij artsen foto’s van de 
incidenten namen. ‘We zijn gestopt met het 
formeel straffen van personeel, als we niet over 
de bovengenoemde bewijsstukken beschikken, 
omdat het erop uitdraait dat de maatregelen 
worden teruggedraaid als er stappen worden 
ondernomen (of bezwaarprocedures worden 
ingesteld),’ aldus Cortner in een e-mail. ‘We 
moeten onze waardevolle tijd besteden aan 
het invullen van de verplichte papierwinkel en 
uiteindelijk worden wij erop afgerekend.’

Een van haar opvolgers, Lukeysih Hall, schreef 
op 2 april 2015 een lange memo aan een HR-
functionaris van Tenet, waarin ze vergelijkbare 
frustratie uitte. Interne verslagen van de maand 
ervoor tonen dat oogoperaties bij baby’s 
werden afgezegd vanwege ontbrekende 
of vervuilde uitrusting; tijdens operaties 
werden kapotte scopen aangetroffen en uit 
een interne audit bleek dat 100 procent van 
de vaste medische apparatuur, intraveneuze 
systemen en voedingspompen, bij Children’s 
ten onrechte als schoon werd aangemerkt. 
Hall schreef dat haar inspanningen op het 
gebied van straffen niet op steun van het 
hoger management konden rekenen. In een 
geval werden bij een doorzoeking van de 
lockers van sterilisatietechnici 400 ontbrekende 
borstels aangetroffen en een ‘ontelbare 

hoeveelheid benodigdheden en instrumentatie 
die ontbraken in instrumentensets’. Na 
bezwaarprocedures konden de betreffende 
medewerkers hun baan behouden, volgens de 
memo.

Mallett vindt dat het niet de schuld van de 
vakbonden is. Marge Robinson, president 
van SEIU Healthcare Michigan, die 14.000 
werknemers vertegenwoordigt, onder 
wie degenen die bij DMC chirurgische 
hulpmiddelen reinigen, is dezelfde mening 
toegedaan. Volgens haar probeert de vakbond 
het contract ten uitvoer te brengen, maar 
heeft men er geen belang bij dat slechte 
werknemers in dienst blijven. Werknemers 
willen de situatie verbeteren, volgens haar. 
‘Er bestaat een probleem met vervuilde 
instrumenten bij DMC,’ aldus Robinson. ‘In 
mijn ogen is dat een managementprobleem.’

Familie vreest voor meer 
slachtoffers
Kalaya, die vorig jaar de hartoperatie 
onderging, werd in juni 2 jaar. Ze vierde haar 
verjaardag tweemaal met een feestje in Flint 
bij haar moeder, en een party compleet met 
suikerspinnen en een springkasteel bij haar 
vader in Detroit. Lay-Lay, zoals ze genoemd 
wordt, is net zo energiek als elke andere 
peuter en mag graag de baas spelen over 
tweelingbroertje King. Haar hartafwijking 
heeft geen invloed op haar dagelijks leven, 
maar voor een volledig herstel zal ze, als 
ze een jaar of elf is, opnieuw een operatie 
moeten ondergaan. Haar familie is dankbaar 
dat ze gezond is en de operatie uiteindelijk 
kon worden voltooid, maar wenst geen enkel 
ander gezin zo’n ervaring als die van hen bij 
DMC toe. ‘Ze moeten gewoon beter hun best 
doen,’ vindt Kalaya’s oma van vaders kant, 
Dana Tumpkin uit Detroit.

Over deze reeks
The Detroit News heeft zes maanden lang 
onderzoek gedaan naar klachten over het 
steriliseren van instrumenten in het Detroit 
Medical Center. Het project omvatte meer 
dan 200 pagina’s vertrouwelijke e-mails en 
ziekenhuisverslagen, naast een dertigtal 
interviews met artsen, patiënten, bestuurders 
en deskundigen. 

Karen Bouffard en Joel Kurth
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NEN, het Nederlands normalisatie-instituut, brengt partijen bijeen om met elkaar afspraken 
(normen) te maken over een dienst, product of proces. Iedereen die belang heeft bij een bepaald 
onderwerp, kan deelnemen aan een normalisatietraject. Dat kan een producent, ondernemer, 
dienstverlener, gebruiker, maar ook de overheid of een consumenten- of onderzoeksorganisatie 
zijn. Zo ontmoeten MKB, grote ondernemingen, overheid en belangenorganisaties elkaar bij NEN. 
Saliha Lalout is consultant Zorg & Welzijn bij NEN en vertelt over het normalisatieproces. 

NEN brengt partijen bijeen

Interview Saliha Lalout
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Het bereiken 
van consensus
als uitgangspunt
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Er zijn vele NEN-commissies, ook op het 
gebied van kwaliteit in de zorg, informatie-
voorziening in de zorg en medische 
technologie. Saliha Lalout is secretaris van de 
normcommissie ‘Steriliseren en Steriliteit’, die 
het Europees en internationaal werk op het 
gebied van steriliseren en steriliteit op de voet 
volgt. Op nationaal vlak is de normcommissie 
actief met het schrijven van de Nederlandse 
richtlijnen en basisinformatie die verschijnen 
in de Wegwijzer Steriliseren en Steriliteit. Aan 
Saliha de taak om partijen te faciliteren zodat 
zij met elkaar afspraken kunnen maken om te 
komen tot een norm. Dat doet zij niet alleen op 
nationaal niveau, maar ook in Europees en 
mondiaal verband. 

Consensus
Een norm is een vrijwillige afspraak tussen 
partijen over een product, dienst of proces. 
“Bij normalisatie is er altijd een 
uitgangspunt: het bereiken van consensus”, 
vertelt Saliha. “Alle betrokken partijen 
bekijken het vraagstuk vanuit hun eigen 
expertise. In de uiteindelijk door partijen 
bereikte consensus moeten alle 
betrokkenen zich kunnen herkennen. NEN 
begeleidt partijen en speelt een neutrale 
rol. NEN heeft geen belang bij de uitkomst 
van het normalisatieproces en bewaakt het 
proces zodat alle documenten en normen 

die uiteindelijk door de normcommissie 
worden afgegeven openbare, neutrale 
referentiedocumenten zijn.” 

Afspraken die in een NEN-norm zijn 
vastgelegd mogen niet conflicteren met 
andere geldige NEN-normen. NEN-normen 
vormen samen een coherent geheel. Omdat 
bij internationale normen meerdere landen en 
partijen betrokken zijn, duurt dit proces 
gemiddeld drie jaar. Een norm op nationaal 
niveau wordt sneller ontwikkeld, maar ook op 
nationaal niveau is het consensusprincipe het 
uitgangspunt. 

Bruggen slaan
Saliha: “Waarom normen zo belangrijk zijn, is 
omdat het geen wetten zijn maar ’best 
practices’. Iedereen kan, op vrijwillige basis, 
hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke 
overeenkomsten hebben normen een 
belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen 
duidelijkheid over en vertrouwen in 
producten, diensten of organisaties en dagen 
de maatschappij uit te innoveren. Voor 
beroepsverenigingen is deelnemen in een 
normcommissie de manier om een brug te 
slaan richting het beroepsveld, en voor de 
beroepsgroepen die deelnemen biedt het alle 

mogelijkheden om in samenspraak direct 
invloed uit te oefenen op de 
beroepsontwikkeling. Iedere deelnemer in 
een commissie heeft dezelfde rechten, ieders 
stem telt even zwaar.”

Toekomstplannen
Saliha Lalout: “Ik denk dat de normcommissie 
‘Steriliseren en Steriliteit’ een belangrijke 
bijdrage levert aan het internationale 
normalisatieproces. Ik vind de participatie en 
betrokkenheid van de verschillende 
beroepsgroepen en verenigingen een hele 
positieve ontwikkeling en ben van mening dat 
we op deze manier mogen blijven doorgaan. 
Voor mijzelf zie ik de taak weggelegd goed te 
blijven luisteren en zowel actief als proactief 
te anticiperen. Dat doe ik niet alleen, maar 
samen met voorzitter Diana Bijl en 
vicevoorzitter Kees van der Meulen. De 
normcommissie heeft het afgelopen jaar een 
werkwijze ontwikkeld, waarbij er een brug is 
geslagen richting het beroepsveld. Het 
begeleiden van de normcommissie doe ik met 
veel plezier. Het beroepsveld is zeer welkom 
om lid te worden van een normcommissie en 
mee te helpen de inhoud van normen te 
bepalen. Op onze website NEN.nl zijn alle 
commissies en werkgroepen te vinden. Hier 
kan men zich ook aanmelden.” 

Saliha Lalout
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Het zit er op. Het 
wereldsterilisatiecongres 
in Brisbane Australië 
georganiseerd door de WFHSS, 
het World Forum for Hospital 
Sterilization Sciences. 

Het werden dagen van vele ontmoetingen en 
ervaringen. Elk jaar is het congres in een andere 
stad ergens in de wereld. Dit keer werd het 
Brisbane. Het leek voor mij buiten bereik. Vooral 
financieel. Eerder dit jaar stuurde ik een artikel 
in voor een mogelijke presentatie. Het werd het 
verhaal over mijn ervaringen in 2014 en 2015 
in Liberia tijdens de Ebolacrisis. In juni kreeg ik 
uiteindelijk bericht: Ik mocht presenteren! Super. 
En kon op kosten van WFHSS naar Brisbane 
komen. Een geweldige mogelijkheid om 
Australië te leren kennen!

Bij vertrek op 21 oktober vanaf Schiphol ging 
het mis. Een uur te laat vertrokken vanwege 
een probleem met één van de deuren van het 

vliegtuig. Hierdoor de aansluiting in Abu 
Dhabi gemist. Het leverde een nachtje 
Holiday Inn op in de oliestaat. Uiteindelijk een 
dag te laat in Brisbane. Ik werd opgehaald 
door Douglas Friend, die ik tijdens een 
soortgelijk congres leerde kennen alweer 
bijna 20 jaar geleden. Hij kocht indertijd een 
partij van 100 van de eerste Engelse versie 
van het boek; voor trainingen van staf van 
de sterilisatieafdelingen in Queensland, 
Australië! Sindsdien zijn we steeds in contact 
gebleven. Hij en zijn vrouw Ruth bezochten 
ons in Renkum in 2004. Nu het congres deze 
keer in Brisbane was, kreeg ik een uitnodiging 
van hem om bij hen te logeren. Super!

Brisbane, een supermoderne stad. Met 
bruisend centrum en een enorme variëteit aan 
kunst en cultuur. Met een adembenemende 
skyline, vooral ook nadat de zon onder is 
gegaan. En het was daar lente! Met voor ons 
zomerse temperaturen tot 30 graden. Tot nu 
toe elke dag zon tegen een diepblauwe lucht. 

Het congres vond plaats in het Brisbane 
convention and exhibition centre. Een enorm, 

modern gebouw. Tijdens de opening van het 
congres bekeek ik de zaal, waar ik later die week 
zou gaan spreken. In een dergelijke megazaal 
die als hij vol is, plaats kan bieden aan 4.000 
mensen(!)Help! Ik voel de spanning in mezelf 
opkomen. Kan ik dit wel? Durf ik dit wel?
 
Er volgden bezoeken aan de diverse stands 
in de expositieruimten, waar fabrikanten hun 
laatste producten rondom sterilisatie konden 
tonen. Ik mocht mijn boeken presenteren 
in de stand van Matachana, het Spaanse 
sterilisatorbedrijf met wie de Spaanse versie 
van het boek onlangs in juni werd uitgebracht. 
Ik ontmoette Iven Kruse van Ebro. Via hen kon 
ik een datalogger meetsysteem ontvangen 
voor gebruik tijdens de sterilisatiecursussen 
die ik verzorg. Op de stand had hij exemplaren 
van de Aseptica, een vakblad voor hygiëne 
en infectiepreventie in de gezondheidszorg. 
Op de voorpagina een grote foto genomen 
tijdens de cursus in Monrovia, Liberia, het 

“Een presentatie houden 
op het WFHSS congres. 
Wat een eer.”

Verslag Jan Huijs WFHSS congres
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afgelopen jaar! Het artikel dat ik instuurde 
voor het congres werd ook hier geaccepteerd 
voor publicatie. Tijdens de vergadering van 
het bestuur van de WFHSS werd besloten dat 
er een werkgroep zou komen dat aandacht zal 
gaan geven aan de specifieke problemen in 
ontwikkelingslanden, met name Afrika! Er zijn 
fondsen vrijgemaakt die dit mogelijk maken. 
Geweldig om dit te horen. Een mijlpaal, na 
zoveel jaren uitdragen van de boodschap, dat 
zoveel landen in de klem komen door steeds 
opgeschroefde regelgeving met als gevolg 
dat alleen nog super high-techapparatuur op 
de markt kan komen. Via dit platform hopen 
we in deze spiraal van steeds meer high-tech 
te kunnen doorbreken!

Donderdagavond een uitnodiging van Miele 
Professional. Ze presenteerden de mobiele 
CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling) in hun 
Miele experience centre. Voor 200 mensen uit 
de hele wereld werd een diner aangeboden. 
Met toespraken van de directie en enkele 
medewerkers. Ook hier weer mogelijkheden om 
je netwerk uit te bouwen, onder het genot van 
uitstekende maaltijd. In Australië zijn onlangs 
nieuwe richtlijnen van kracht geworden, die 
het noodzakelijk zullen maken dat ziekenhuizen 
gaan investeren in nieuwe voorzieningen in de 
CSA. Er zal verbouwd moeten gaan worden 
terwijl de productie door moet gaan. Met de 
mobiele unit hoopt Miele hierop in te spelen. 

De laatste dag, op zaterdag was het mijn beurt. 
De avond daarvoor mocht ik kennismaken 
met Anne Carey. Zij was als verpleegkundige 
werkzaam in Sierra Leone en werkte er in een 

Ebola Treatment Centre tijdens de heftigste 
tijd van de Ebolacrisis. Ze zat dichtbij het vuur 
en had kinderen zien sterven in haar armen. Ze 
zag de dood met het niet te stoppen geweld 
talloze mensen om haar heen opeisen. Zij werd 
eerder dit jaar uitgeroepen als West-Australiër 
van het jaar. Ik kon haar ontmoeten. Haar 
verhalen horen. En kon mijn eigen presentatie 
afstemmen op die van haar. Zij ging vooral in 
op haar ervaring als verpleegkundige, het leed, 
de humanitaire kant van de ellende die de crisis 
veroorzaakte. Haar belangrijkste boodschap: 
veel van de wereldproblemen kunnen worden 
opgelost met kennis, moed en vriendelijkheid! 
De boodschap die ze met verve overbracht 
tijdens haar presentatie! Ze kreeg een staande 
ovatie!

Het werd een prima inleiding op mijn verhaal, 
met meer de nadruk op het weer op orde 
brengen van de sterilisatieafdeling in het St. 
Joseph’s Hospital met op de achtergrond 
de Eboladreiging, die op elk moment weer 
met volle kracht kon terugslaan. Het onder 
de knie krijgen van de crisis werd een bijna 
bovenmenselijke prestatie van vooral de 
lokale staf en bevolking! Al eerder tijdens de 
cursussen die ik mocht geven kon ik ervaren 
dat mensen verder willen met hun leven. Een 
bestaan willen opbouwen. Aan de slag willen. 
Helaas door vele corrupte krachten zijn veel 
mensen in veel landen in de klem geraakt, in de 
tang van corruptie en bedrog door een kleine 
groep. Ik ben ervan overtuigd dat als de vele 
positieve krachten die er binnen het Afrikaanse 
continent zijn, vrijgemaakt kunnen worden, 
er een transformatie kan plaatsvinden en 

ook Afrika een plaats kan zijn met ongekende 
mogelijkheden. Na afloop kreeg ik heel veel hele 
fijne reacties! De spanning viel van me af… 

Douglas is een fervent radioamateur. Vooral 
microgolfcommunicatie. Op de dag van 
aankomst reden we naar Mt. Gravette, een 
heuvel net buiten de stad, om contact te 
maken met mede-amateurs. Zijn busje was 
volgestouwd met zendapparatuur, antennes 
en accu’s. Bovenop een antennemast die 
met een motor omhoog gedraaid werd. Een 
volledig mobiel zendstation. We bezochten de 
Mangrovebossen bij Wynnum aan de kust even 
ten noorden van Brisbane. Fascinerende bomen 
die in zout water groeien. 

Met wonderlijke adempijpjes die boven het water 
uitsteken voor het uitwisselen van zuurstof en 
koolzuur. Een andere stevige wandeling bracht 
ons naar Mt Coot-tha, net buiten Brisbane, met 
een fantastische blik op de stad. Een wandeling 
door een regenwoud, met gigantische reuzen. 
Palmbomen, grasbomen met hun wonderlijke 
metershoge stamper/bloem/zaadpen, met 
super hoge boomparasieten die enorme 
bomen omstrengelen en parasiteren. Waardoor 
uiteindelijk alleen de parasiet overblijft, 
resulterend in wonderlijke structuren.

De volgende dagen waren er nog bezoeken aan 
enkele ziekenhuizen in de omgeving. Eerder 
bezochten we al het nieuwe Gold Coast Hospital 
met haar supermoderne CSA. 

Good day from Down Under! 

Jan Huijs
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Dynamische evaluatie van gesteriliseerde 
sterilisatiecontainers 

Studie naar behoud van steriliteit: dynamische 
evaluatie van gesteriliseerde sterilisatiecontainers en 
in vellen verpakkingsmateriaal verpakte instrumenten- 
netten ter voorkoming van penetratie door bacteriën

Achtergrond
Gesteriliseerde verpakkingssystemen zijn ontworpen voor het behoud 
van de steriliteit van chirurgische instrumenten en apparaten vanaf 
het moment van sterilisatie tot het gebruik. In deze studie werd de 
effectiviteit geëvalueerd van container verpakkingen versus in vellen 
verpakkingsmateriaal verpakte instrumentennetten, gesteriliseerd 
volgens Noord-Amerikaanse sterilisatieprotocollen, voor het behoud 
van een steriele interne omgeving wanneer deze werden blootgesteld 
aan aerosole bacteriën onder dynamische omstandigheden.

Methoden
In de studie werden 111 sterilisatiecontainers van verschillende 
gebruiksduur (ongebruikt, gebruikt < 5 jaar, gebruikt 5-9 jaar) en 
161 verpakte instrumentennets met drie verschillende kwaliteiten 
vellen verpakkingsmateriaal blootgesteld aan ~102 kolonievormende 
eenheden per liter perslucht bevattende geaerosoliseerde 
Micrococcus luteus met een gemiddelde deeltjesgrootte van 1 μm. 
Tegelijkertijd werden de verpakkingen blootgesteld aan uitwisselingen 
van luchtvolumes als gevolg van vacuümcycli, waaronder twee cycli 
van 1 psi (psi = Pound per Square inch, 1 psi =6,89kPa red.), drie cycli 
van 0,7 psi en drie cycli van 0,4 psi om luchtuitwisselingen te simuleren 
die plaatsvinden tijdens de sterilisatie, het transport en de opslag van 
gesteriliseerde instrumentennetten in zorginstellingen.

Resultaten
Voor 97 (87%) van de 111 geteste sterilisatiecontainers werd 
penetratie door bacteriën in de verpakking vastgesteld. Voor 0 (0%) 
van de 161 geteste verpakte nets werd penetratie door bacteriën in de 
netten vastgesteld. Verontreiniging van de sterilisatiecontainers nam 
significant toe met de gebruiksduur.

Conclusies
In deze studie op basis van dynamische blootstelling aan 
aerosole bacteriën werd aangetoond dat gesteriliseerde in vellen 
verpakkingsmateriaal verpakte instrumentennetten een significant 
grotere bescherming bieden tegen penetratie door bacteriën dan 
gesteriliseerde sterilisatiecontainers. In ziekenhuizen in de VS doen 
zich jaarlijks ongeveer 300.000 postoperatieve wondinfecties (POWI’s) 
voor, resulterend in naar schatting 9000 sterfgevallen die hieraan 
kunnen worden toegeschreven.1-3 Behoud van een steriele omgeving 

in de operatiekamer (OK) is essentieel voor de preventie van POWI’s en 
hiervoor is vereist dat alle chirurgische instrumenten en/of medische 
apparaten vóór gebruik steriel zijn. Traditioneel worden verschillende 
methoden (bijvoorbeeld stoomautoclaaf, ethyleenoxide) gebruikt 
voor het steriliseren van chirurgische instrumenten. Voor het behoud 
van de steriliteit van deze instrumenten en apparaten wordt gebruik 
gemaakt van steriele verpakkingssystemen (Sterile Barrier Systems, 
SBS), waaronder vellen verpakkingsmateriaal en sterilisatiecontainers. 
Vanwege de mogelijke combinatie van tekortkomingen van SBS-
materiaal en/of het niet goed functioneren tijdens luchtuitwisselingen 
die na sterilisatie plaatsvinden, is het niet realistisch te veronderstellen 
dat eerder gesteriliseerde chirurgische instrumenten en apparaten 
altijd steriel blijven tot het gebruik ervan in de OK.

Als SBS naar behoren functioneren, komt in sterilisatiecontainers 
omgevingslucht binnen via filters en kleppen, en in vellen 
verpakkingsmateriaal verpakte instrumentennetten via het 
verpakkingsmateriaal zelf. Op die manier wordt het binnendringen 
van bacteriën in de lucht voorkomen en de steriliteit van de inhoud in 
stand gehouden. Als gevolg van schade, verkeerd gebruik of slechte 
constructie van SBS kunnen er echter onvolkomenheden in de barrière 
ontstaan, met als mogelijk gevolg dat bacteriën kunnen binnendringen 
zonder dat deze door filtervezels of kleppen worden tegengehouden. 
Bij sterilisatiecontainers kunnen onvolkomenheden het gevolg zijn 
van slecht verbonden, geoxideerde, gescheurde of in elkaar gedrukte 
afdichtingspakkingen; openingen veroorzaakt door slecht passende 
deksels; losse filterhouders; loszittende klinknagels of bevestigingen; 
en andere onvolkomenheden als gevolg van verkeerd gebruik, 
schade of materiaalmoeheid. Bovendien kan de aluminium behuizing 
van de meeste sterilisatiecontainers aangetast zijn door verkeerde 
reinigingsmiddelen, onjuiste pH4, of herhaaldelijk schuren van metaal-
op-metaal tijdens het reinigen.

Voor in vellen verpakkingsmateriaal verpakte netten kunnen 
tekortkomingen van de barrièrefunctie het gevolg zijn van ongeschikt 
verpakkingsmateriaal of verkeerde behandeling of slechte constructie 
daarvan; verkeerde vouwtechnieken; en/of scheuren. Deze 
tekortkomingen van SBS leiden tot potentiële toegangspunten voor 
bacteriën in de lucht, die vervolgens in het SBS kunnen binnendringen 
tijdens normale ziekenhuisgebeurtenissen, zoals afkoelen na 

Dit artikel verscheen eerder in American Journal of Infection Control.©2015. 
Gepubliceerd door Elsevier Inc. namens de Association for Professionals in 
Infection Control and Epidemiology, Inc. De foto’s die gebruikt zijn komen uit het 
oorspronkelijk gepubliceerde artikel.
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stoomsterilisatie, veranderingen in luchtdruk en temperatuur in 
opslagruimten, en transport tussen verschillende afdelingen en 
ziekenhuizen.

Verschillende studies hebben vraagtekens gezet bij het vermogen 
van SBS om de steriliteit van chirurgische instrumenten, apparaten 
en implantaten in stand te houden tot gebruik in de OK.5-10 Om dit 
vermogen van een specifiek SBS goed te kunnen beoordelen, is het 
noodzakelijk om een dynamische biologische aerosoltest uit te voeren 
waarbij gelijktijdig luchtuitwisselingen met de SBS worden gecreëerd.
In een onderzoek van Junghannss et al6 werden sterilisatiecontainers 
die petrischalen met een voedingsbodem bevatten, blootgesteld 
aan verstoven Bacillus subtilis, waarbij gelijktijdig een vacuüm 
werd gecreëerd via een buis die via de zijkant van de container was 
ingebracht.

De auteurs rapporteerden een >99,99% doeltreffendheid van 
de barrièrewerking voor alle 22 geteste sterilisatiecontainers, 
zonder echter in hun onderzoek de bacteriële aerosolconcentratie 
en de deeltjesgrootte te meten. Bovendien waren de 
teststerilisatiecontainers beschadigd door het aanbrengen van 
de vacuümbuis, en werden deze gesteriliseerd volgens Europese 
sterilisatieprotocollen en na sterilisatie geopend om de petrischalen 
met een voedingsbodem te plaatsen.6 Dunkelberg en Fleitmann-
Gende7 gebruikten een bio-aerosolkamer om gesteriliseerde 
sterilisatiecontainers met petrischalen met een voedingsbodem 
bloot te stellen aan geaerosoliseerde Saccharomyces cervisiae 
(gist), die tegelijkertijd gedurende een periode van twee uur 
werden onderworpen aan 24 vacuümcycli van 70 hPa (1 psi). De 
geaerosoliseerde Saccharomyces bleken in 173 (80,1%) van de 216 
sterilisatiecontainers te zijn binnengedrongen. Hoewel Dunkelberg 
en Fleitmann-Gende de petrischalen met voedingsbodem binnen 
de sterilisatiecontainers steriliseerden om beschadiging van de 
sterilisatiecontainers te voorkomen, hebben ze niet de microbiële 
aerosolconcentratie en deeltjesgrootte gemeten. Bovendien 
was het luchtuitwisselingsregime tamelijk agressief, en werden 
de sterilisatiecontainers volgens Europese sterilisatieprotocollen 
gesteriliseerd.

In de huidige wetenschappelijke studie onderzochten we het 
vermogen van gesteriliseerde sterilisatiecontainers en vellen 
verpakkingsmateriaal om de steriliteit te behouden. Dit is gebeurd 
met een testmethode die vergelijkbaar is met de hiervoor 
beschreven methode7 maar met enkele belangrijke verschillen. In 
tegenstelling tot de eerder beschreven testmethoden voor behoud 
van steriliteit6,7, werden in deze studie zowel sterilisatiecontainers 
als instrumentennetten verpakt in vellen verpakkingsmateriaal 
blootgesteld, zonder opzettelijke veranderingen, aan een bekende 
concentratie van bacteriën door middel van een gelijkmatig 
verdeelde aerosol van een specifieke deeltjesgrootte, en tegelijkertijd 
werden deze verpakkingen onderworpen aan minder rigoureuze 
luchtuitwisselingen. De testbacterie, Micrococcus luteus, is 
vergelijkbaar in grootte en vorm met de Staphylococcus aureus en 
coagulase-negatieve Staphylococcus, die samen meer dan 43% van 

de POWI’s in de Verenigde Staten vertegenwoordigen.11 Dit is de 
eerste dynamische beoordeling van de beschermingsbarrière die SBS 
bieden tegen geaerosoliseerde bacteriën met toepassing van Noord-
Amerikaanse sterilisatieprotocollen.

Materiaal en methode
Testmicro-organisme
M luteus (ATCC 4896) is een aerobe Gram-positieve kokken, in grootte 
variërend van 1,0 tot 1,8 μm.12 Voor de huidige studie werd M luteus 
geënt door het suspenderen van een 1 ml gevriesdroogd monster 
in een steriele tryptic soy broth (TSB; kweekbodem van soja), en 
vervolgens onder aseptische omstandigheden overgebracht naar 
50 ml steriele TSB in een erlenmeyer van 250 ml. De erlenmeyer 
werd geplaatst op een schudincubator (model i2400; New Brunswick 
Scientific, Enfield, Connecticut, VS) met 220 rpm en gedurende 18-24 
uur geïncubeerd bij 30 °C. De bacteriële suspensie werd na incubatie 
gedurende 10 minuten gecentrifugeerd op 3600 x g om cellulair 
afval te verwijderen. Het supernatant werd weggegooid en de cellen 
werden opnieuw gesuspendeerd in steriel gedeïoniseerd water 
(sdH2O) van hetzelfde volume als het supernatant.

Elke bacteriële vermeerdering werd in drievoud op trypticasesoja-
agarplaten (TSA) getitreerd door seriële verdunning van de bacteriële 
suspensie in fosfaatgebufferde zoutoplossing (PBS). Een volume 
van 0,1 ml van elke verdunning werd gepipetteerd op een steriele 
TSA-plaat en vervolgens verspreid onder toepassing van een steriele 
L-vormige spreader. Geïnoculeerde platen werden gedurende 
48-72 uur geïncubeerd bij 30 °C. Er werd een gemiddelde bacteriële 
concentratie van ~ 1 x 109 kolonievormende eenheden (CFU)/ml 
bereikt. Na titratie werden de bacteriële suspensies verdeeld in 
porties van 1 ml en ingevroren bij -20 °C. Ter voorbereiding van elke 
blootstelling aan een aerosol werd aliquot van 1 ml bevroren M luteus 
bij kamertemperatuur ontdooid en verdund tot een concentratie van 
1 x 108 CFU/ml in sdH2O.

Beschrijving van de testkamer
De speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde testkamer werd 
ontworpen en goedgekeurd door Applied Research Associates (ARA; 
Panama City, Florida, VS) en is gemaakt van 0,635 cm dik aluminium. 
De kamer heeft de volgende afmetingen: B 1,0 m x H 1,1 m x D 0,8 m 
(Fig. 1). De voorzijde van de kamer, met de afmetingen van B 1,0 m x 
H 1,1 m, heeft de functie van draaideur. Deze is bevestigd met zestien 
bouten van 1,27 cm en afgedicht met een 0,32 cm dikke afdichtring. 
Binnenin de kamer wordt de constructie ondersteund door middel 
van drie aluminium steunbalken van 2,54 cm x 2,54 cm. Deze zijn 
bevestigd langs de x-, y- en z-assen en dienen als versteviging tijdens 
de vacuümcycli. In de kamer bevinden zich vier draadroosters en 
twee ventilatoren. Deze ventilatoren zijn midden voorin en achterin 
de kamer gepositioneerd, ter bevordering van de deeltjesverdeling 
in de ruimte. Een inlaat, vervaardigd van een roestvrijstalen buis 
(buitendiameter 1,27 cm, wanddikte 0,09 cm), is verbonden met 
twee poorten die middels Swagelok-koppelingen zijn bevestigd in de 
bodem van de kamer, en met de belangrijkste onderdelen van het 
vacuümsysteem.
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Om een vacuüm binnen de kamer te creëren, is een 1,1-CFM 
compressor (Cole-Parmer, Vernon Hills, Illinois, VS) met een HEPA-
gefilterde uitlaat verbonden met de roestvrijstalen inlaat. De 
luchtsnelheid van het vacuüm is ingesteld middels een naaldventiel 
van 0,635 cm met pijpschroefdraad. (HEPA: High Efficiency Particulate 
Air.) De snelheid van de kameruitlaat bij het vrijgeven van het vacuüm 
wordt geregeld door een elektroventiel (ASCO, Florham Park, New 
Jersey, VS) middels een naaldventiel dat met een HEPA-filter is 
verbonden. Zowel de vacuümcompressor als het magneetventiel 
worden geregeld door middel van de 2012-versie van LabVIEW 
(National Instruments, Austin, Texas, VS). Het LabVIEW programma 
stuurt ook een temperatuur-/vochtigheidsensor (Monarch Instruments, 
Amherst, New Hampshire, VS) aan, wat een voortdurende controle 
garandeert.

Fig 1. Dynamische aerosolkamer (A) Collison-vernevelaar (B) Aerodynamische 

deeltjes-sizer (C) Vacuüminlaat (D) Luchtcompressor voor de Collison vernevelaar 

(E) Stroomschakelaar en schakelaar voor handmatige bediening. (F) Magneetventiel 

voor ontluchting van de kamer (G) HEPA-filter voor het zuiveren van de lucht in een 

ruimte (H) AGI-30-impinger (I) Luchtcompressor voor kamervacuüm. 

(I) Luchtcompressor voor impinger. (K) Veiligheidsmanometer. (Fig 1. Met dank 

aan ARA) 

Tabel 1
Samplegrootte van testverpakkingen gebaseerd op gebruiksduur

Type verpakking  Gebruiksduur Aantal

Sterilisatiecontainers Ongebruikt   25
  <5 jaar   38
  5-9 jaar  48
Vellen verpakkingsmateriaal Ongebruikt  161

Voor het genereren van de testaerosolen werd een 6-jet Collison-
vernevelaar (BGI, Waltham, Massachusetts, VS) gebruikt, met een 

werkdruk van 20 psi en in staat om een luchtstroomoutput te 
genereren van ongeveer 12 l/min. De compressor voor de Collison-
vernevelaar is verbonden met de roestvrijstalen inlaat en zuigt dus 
lucht uit de kamer. De lucht gaat door de vernevelaar en wordt terug 
in de kamer geleid via twee poorten van 0,953 cm op de bovenkant 
van de kamer. Deze configuratie voorkomt een netto-effect op het 
totale vacuümniveau van de kamer wanneer de aerosol aan de kamer 
wordt toegevoegd. Voor de aerosolbemonstering bevinden zich aan 
de bovenzijde van de kamer vijf poorten van 0,953 cm, één in elke hoek 
en één in het midden. Aan de bovenzijde van de roestvrijstalen inlaat 
is een extra poort aangebracht voor meetbare bemonstering met 
behulp van een All-Glass Impinger (AGI-30, Ace Glass, Vineland, New 
Jersey, VS) met 20 ml PBS , en voor het aanzuigen van lucht met een 
snelheid van ongeveer 12,5 l/min. De uitlaatlucht van de compressor 
die verbonden is met de AGI-30 wordt teruggeleid naar de kamer via 
een extra poort van 0,953 cm aan de bovenkant van de kamer, zodat er 
geen netto-effect ontstaat op het totale vacuümniveau van de kamer 
tijdens meetbare bemonstering.

Testverpakkingen
Voor deze studie werd een combinatie van gebruikte en nieuwe 
sterilisatiecontainers getest. De gebruikte sterilisatiecontainers 
werden verkregen van diverse zorginstellingen (9 ziekenhuizen 
voor acute zorg, 2 academische ziekenhuizen, 1 kinderziekenhuis, 
1 ambulant chirurgisch centrum en 1 overheidsziekenhuis) 
vanuit de gehele Verenigde Staten en heel Canada. De nieuwe 
sterilisatiecontainers werden aangeschaft op de vrije markt. Er werden 
verschillende ontwerpen van sterilisatiecontainers onderzocht, 
waaronder sterilisatiecontainers met kunststof en aluminium 
deksels, herbruikbaar polytetrafluorethyleen en wegwerpfilters, en 
verpakkingen met een klepsysteem. Voor de beoordeling van vellen 
verpakkingsmateriaal werden via één fabrikant meerdere partijen 
van verschillende kwaliteiten voor eenmalig gebruik aangeschaft. De 
verschillende kwaliteiten van vellen verpakkingsmateriaal hangen 
samen met het gewicht van het materiaal, waarbij lichter materiaal 
wordt gebruikt voor lichtere instrumentennetten en zwaarder 
materiaal voor zwaardere instrumentennetten. Voor het doel van 
deze studie werden de testverpakkingen gecategoriseerd op basis 
van gebruiksduur (Tabel 1). Voor gebruikte verpakkingen met een 
gebruiksduur korter dan 5 jaar was de gemiddelde gebruiksduur 3,1 ± 
0,7 jaar. Voor gebruikte verpakkingen met een gebruiksduur langer dan 
5 jaar was de gemiddelde gebruiksduur 5,9 ± 1,2 jaar.

Voorbereiding van de testverpakkingen
Voorafgaand aan de sterilisatie werden testverpakkingen voorbereid 
voor het testen bij de ARA-faciliteit. Elke testverpakking werd 
gevuld met negen aluminium schaaltjes van 60 x 15 mm (Thermo 
Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, VS), die elk een hydrofiel 
membraan van polycarbonaat bevatten, afmeting 47-mm en met een 
poriegrootte van 0,4 mm (Sterlitech, Kent, Washington, VS). Deze 
aluminium schalen werden op de bodem van elke testverpakking 
bevestigd, in een raster van 3 x 3 en met behulp van hittebestendig, 
dubbelzijdig glasvezeltape (CS Hyde, Lake Villa, Illinois, VS). 
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Ook werd een Comply Sterigage-teststrip (3M, St. Paul, Minnesota, 
VS) in de testverpakkingen aangebracht, om te kunnen verifiëren of 
steriele omstandigheden waren bereikt.

Voor sterilisatiecontainers werden (indien nodig) de juiste filters 
aangebracht, volgens de aanwijzingen voor gebruik van de fabrikant. 
Vergrendelingen werden beveiligd met sloten die waren uitgerust met 
sterilisatie-indicatoren. Voor gesteriliseerde instrumentennetten werd 
voor het vouwen van de vellen verpakkingsmateriaal de standaard 
envelopmethode gebruikt.13 De enige uitzondering hierop was een 
product met een unieke vorm, waarvoor de gebruiksaanwijzingen 
werden gevolgd. Er werd autoclaaftape gebruikt om het 
verpakkingsmateriaal nog steviger vast te zetten. Voor de bescherming 
tijdens het transport werden alle testverpakkingen in hoezen voor 
het behoud van steriliteit geplaatst (Medical Action Industries, Arden, 
North Carolina, VS).

Tabel 2
Dynamische gebeurtenissen die de verpakkingssystemen en de daarin 
geplaatste items na de sterilisatie hebben ondergaan

Verwerkingsstadium Omgevingsgebeurtenissen

Afkoeling na sterilisatie • Afkoelingsperiode vanaf het moment 
   dat de deur van de autoclaaf wordt 
   geopend na afloop van een cyclus,  
   tot kamertemperatuur

Opslag • Temperatuurverschil van sterilisatie  
   tot opslag
  • Luchtuitwisselingen binnen het 
   opslaggebied gedurende een periode 
   van dagen, weken of maanden
  • Verplaatsing door mensenhanden of 
   met trolley
  • Openen/sluiten van kamer, trolley en  
   kastdeuren
  • Veranderingen in barometerdruk als  
   gevolg van weersomstandigheden

Transport (binnen de faciliteit) • Van opslagruimte naar operatiekamer
  • Geplaatst/laten vallen op plank van  
   de trolley
  • Transport met lift, luchtdrukverschil 
   (snelheid en elevatie)
  • Temperatuurverschil tussen de  
   opslagruimte en de OK
  • Verschil in luchtuitwisseling tussen  
   het opslaggebied en de OK

Het hierboven beschreven gebruik van de testkamer in 
deze studie werd ontworpen om de hier gepresenteerde 
omgevingsomstandigheden na te bootsen in de aanwezigheid 

van geaerosoliseerde bacteriën, om op die manier onderzoek 
te doen naar de effectiviteit van sterilisatiecontainers en vellen 
verpakkingsmateriaal om het binnendringen van bacteriën in de lucht 
(en dus verontreiniging van de inhoud van SBS) na sterilisatie tegen te 
gaan. 

Sterilisatie van de testverpakkingen
Testverpakkingen werden vervoerd naar de Centrale Sterilisatie 
Afdeling van Bay Medical Center/Sacred Heart Health System (Panama 
City, Florida, VS) en gesteriliseerd in een autoclaaf van het type 
AMSCO Eagle 3000 (Steris, Grand Prairie, Texas, VS) door middel van 
een 4 minuten durende pre-vacuümcyclus bij 132 °C en gevolgd door 
een droogtijd van 30 minuten. In alle autoclaafcycli werd een Attest 
Rapid 5 Steam Plus Test Pack (3M) met zowel een biologische en 
chemische indicator opgenomen. Sterilisatiecontainers en in vellen 
verpakkingsmateriaal verpakte instrumentennetten werden gelijktijdig 
gesteriliseerd in dezelfde autoclaaf en tijdens dezelfde run, waarbij 
dein vellen verpakkingsmateriaal verpakte netten boven de harde 
verpakkingen werden geplaatst. Na de droogtijd van 30 minuten 
bleven de testverpakkingen nog eens 30 minuten in de autoclaaf om af 
te koelen. Daarna werden ze uit de autoclaaf genomen en gedurende 
30 tot 60 minuten op een ander afkoelrek in de Sterile Processing 
Department geplaatst totdat de verpakkingen koel aanvoelden. 
De testverpakkingen werden vervolgens in nieuwe hoezen voor 
het behoud van steriliteit geplaatst en terug naar de ARA-faciliteit 
vervoerd. Bij aankomst werden de testverpakkingen uit de hoezen 
voor het behoud van steriliteit genomen en in de testkamer geplaatst. 
Zodra de kamerdeur was vergrendeld, werd de kamer gedurende 30 
minuten gezuiverd met HEPA-gefilterde lucht om in de lucht aanwezig 
deeltjes te verwijderen. Vervolgens werd een aerodynamische 
deeltjes-sizer (APS, APS Spectrometer 3321, TSI, Shoreview, Minnesota, 
VS) gebruikt om het achtergrondniveau van luchtdeeltjes in de kamer 
te bepalen. Om verder te mogen gaan, was een basisniveau van <0,1 
deeltjes/cm3 vereist.

Dynamische bio-aerosoltest
Het doel van deze studie was vergelijkend onderzoek te doen naar 
het vermogen van gesteriliseerde sterilisatiecontainers en in vellen 
verpakkingsmateriaal verpakte instrumentennetten om penetratie 
van bacteriën tegen te gaan. Tabel 2 bevat voorbeelden van 
dynamische omgevingsgebeurtenissen die SPS’en de daarin geplaatste 
gesteriliseerde items na sterilisatie kunnen ondergaan, zoals afkoeling 
na sterilisatie, opslag en transport. Voor elke test werden 8 steriele 
SBS tegelijkertijd aan aerosole bacteriën blootgesteld. Er werd een 
combinatie van sterilisatiecontainers en in vellen verpakkingsmateriaal 
verpakte instrumentennetten gebruikt, indien beschikbaar, en 
de locatie in de aerosolkamer werd bij elke test gevarieerd. Vóór 
elke test werd het kamersysteem gecontroleerd op lekkage door 
gedurende 15 minuten een vacuüm van 1 psi te creëren. Indien het 
systeem tijdens de retentieperiode een verlies van >0,1 psi vertoonde, 
werd verondersteld dat een lek was ontstaan. Wanneer de kamer 
de lektest goed had doorstaan, werd een aliquot van 1 ml bevroren 
M luteus bij kamertemperatuur ontdooid en aseptisch verdund in 
sdH2O tot een concentratie van 1 x 108 CFU/mL, met een eindvolume 
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van 30 ml in een 6-jet Collison-vernevelaar. 
De Collison-vernevelaar werd aan de kamer 
bevestigd en gedurende 1-5 seconden in 
werking gesteld. De APS werd gebruikt om de 
deeltjesgrootteverdeling (PSD) te bepalen, om 
ervoor te zorgen dat de gemiddelde diameter 
van de PSD 1 ± 0.1 μm was. Vervolgens werd de 
kamer gedurende 70 minuten onderworpen 
aan een opeenvolgende reeks van 
vacuümcycli, waaronder twee cycli van 1,0 psi, 
drie cycli van 0,7 psi en drie cycli van 0,4 psi. 
Dit om normale omgevingsomstandigheden 
(Tabel 2) na te bootsen. Om gedurende de test 
de aerosolconcentratie in stand te houden, 
werd na elke cyclus de Collison-vernevelaar 
gepulseerd. Voor elke uitgevoerde test werden 
meetbare aerosolmonsters verkregen met 
behulp van AGI-30 impingers (Ace Glass), die 
elk 20 ml PBS bevatten. De APS-monsters 
werden gelijktijdig met de meetbare 
monsters verkregen. De beoogde meetbare 
deeltjesconcentratie was 102 CFU/l. Aan het 
eind van elke uitgevoerde test werd de kamer 
gedurende >1 uur gezuiverd met HEPA-
gefilterde lucht om de aerosoldeeltjes uit de 
kamer te verwijderen. Vervolgens werden 
impinger-monsters serieel verdund in PBS, 
uitgeplaat op TSA-platen en gedurende 48-72 
uur geïncubeerd bij 30 °C.

Verwerking van de testverpakkingen na de 
test
Na het zuiveren van de kamer gedurende 
1 uur werd de APS gebruikt om de 
deeltjesconcentratie in de kamer te 
bepalen. Zodra de deeltjesconcentratie 
basisniveaus bereikte, werd de kamer 
geopend en werd elke testverpakking 
overgebracht naar een opslagrek in een 
zuurkast. Sterilisatiecontainers en in 
vellen verpakkingsmateriaal verpakte 
gesteriliseerde instrumentennetten werden 
vervolgens afgenomen met respectievelijk 
hypochlorietdoekjes (Hype-Wipe; Current 
Technologies, Crawfordsville, Indiana, VS) 
en enzalkoniumchloridedoekjes (Clorox, 
Oakland, Californië, VS). Dit ter ontsmetting 
van het uitwendige oppervlak van de 
verpakkingen. Drie monsters van zowel 
in vellen verpakkingsmateriaal verpakte 
instrumentennetten als sterilisatiecontainers 
werden onderworpen aan controletesten om 
er zeker van te zijn dat de desinfecterende 
doekjes geen invloed hadden op de 

levensvatbaarheid van bacteriën binnenin 
de testverpakkingen (indien aanwezig). 
Er werd geen afname waargenomen. De 
testverpakkingen werden gedurende >15 
minuten ongemoeid gelaten om voldoende 
tijd te geven voor antimicrobiële activiteit.
Vervolgens werden de testverpakkingen 
met gebruikmaking van dubbele 
handschoenen overgebracht naar een 
biologische veiligheidskast en geopend in 
het steriele veld. Hierna werd het buitenste 
paar handschoenen uitgedaan en een 
nieuw paar aangetrokken. Vervolgens 
werd een folieverpakking van 9 steriele 
pincetten en 9 TSA-platen in de biologische 
veiligheidskast geplaatst. Elk membraan 
in een testverpakking werd verwijderd 
met een aparte steriele pincet en op een 
individuele TSA-plaat geplaatst. Geplateerde 
membranen werden gedurende 48-72 uur bij 
30 °C geïncubeerd. Na incubatie werden de 
bacteriële kolonies geteld.

Gegevensanalyse
Een tweezijdige, ongepaarde t-test werd 
gebruikt om de verontreinigingsniveaus 
van sterilisatiecontainers en vellen 
verpakkingsmateriaal te vergelijken. Een 
eenzijdige ANOVA met de post-test van Tukey 
werd gebruikt om de testverpakkingen te 
vergelijken op basis van gebruiksduur.

Fig 2. Samenvatting resultaten voor penetratie van 

bacteriën

Resultaten
Testparameters
Voor de bacteriële blootstelling in deze 
studie hebben we gekozen voor de laagst 
mogelijke bacterieconcentratie die nog 
wel een consistent meetbare hoeveelheid 
opleverde, zoals gemeten door de AGI-30 
aerosol-samplers. De gemiddelde meetbare 
aerosolconcentratie was 2,55 ± 1,16 x 
102 CFU/l, en de deeltjesgrootte werd 
gehandhaafd op 0,99 ± 0,04 μm. 

De temperatuur in de testkamer varieerde 
van 20,3 tot 25,4 °C, en de relatieve 
luchtvochtigheid varieerde van 25,2% tot 
59,0%. Gedurende alle 59 uitvoeringen van de 
test was sprake van een geringe variabiliteit in 
de vacuümcyclus.

Niveaus van bacteriële penetratie
Van de 111 geteste sterilisatiecontainers 
waren er 14 (12,6%) die geen penetratie 
van bacteriën vertoonden, bij 25 (22,5%) 
verpakkingen was sprake van binnendringend 
1-9 CFU, bij 52 (46,8%) verpakkingen was dit 
10-99 CFU en bij 20 (18,0%) verpakkingen was 
sprake van penetratie van >100 CFU (figuur 2). 
Bij alle 161 in vellen verpakkingsmateriaal 
verpakte instrumentennetten (100%) was 
geen sprake van penetratie van bacteriën. Het 
percentage bacteriële penetratie was voor 
alle sterilisatiecontainers significant hoger dan 
dat voor alle in vellen verpakkingsmateriaal 
verpakte netten (P <0,0001), zelfs wanneer 
uitsluitend ongebruikte sterilisatiecontainers 
werden meegenomen in de vergelijking 
met in vellen verpakkingsmateriaal verpakte 
netten (P <0,0001). De aangetroffen 
verontreiniging in sterilisatiecontainers 
afgezet tegen gebruiksduur is weergegeven in 
Figuur 3. De gemiddelde mate van bacteriële 
penetratie voor sterilisatiecontainers 
met een gebruiksduur van 5-9 jaar was 
significant hoger dan voor ongebruikte 
sterilisatiecontainers (P = 0,4).

Fig 3. Bacteriële penetratie in gesteriliseerde 

sterilisatiecontainers afgezet tegen gebruiksduur

Bespreking
Het doel van deze studie was tot een 
beoordeling te komen van het vermogen 
van twee soorten SBS, sterilisatiecontainers 
met verschillende gebruiksduur en in 
vellen verpakkingsmateriaal verpakte 
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instrumentennetten, om penetratie door 
bacteriën te voorkomen wanneer deze 
verpakkingen worden blootgesteld aan 
luchtuitwisselingen die overeenkomen 
met dynamische gebeurtenissen in 
zorginstellingen en in de aanwezigheid van 
een bekende, meetbare verontreiniging in 
de lucht. In bestaande testmethoden wordt 
een blootstelling aan een statische bio-
aerosol gebruikt om de doeltreffendheid van 
de barrièrewerking van SBS te beoordelen. 
In deze benadering worden echter niet 
de verschillende luchtuitwisselingen 
gesimuleerd die optreden tijdens transport, 
opslag, enzovoort. Voor dit onderzoek 
werden andere omgevingsparameters 
(bijvoorbeeld temperatuur en relatieve 
vochtigheid) gebruikt om de standaard 
condities te simuleren waaraan SBS in een 
typische gezondheidszorgsetting worden 
blootgesteld.13,14 In de context van de 
testmethodologie van deze studie boden 
de vellen verpakkingsmateriaal een betere 
beschermende barrière tegen bacteriële 
verontreiniging in de lucht dan harde 
verpakkingen.

In deze studie was penetratie door bacteriën 
in sterilisatiecontainers na sterilisatie een 
veelvoorkomend verschijnsel (89%). Bij 
sommige van de geteste sterilisatiecontainers 
was sprake van losse filterhuizen, niet 
passende deksels/bodems of deuken/
inkepingen op deksels/bodems, terwijl deze 
door de zorginstelling werden beschreven en 
beschouwd als “acceptabel” en “in gebruik”. 
Bovendien waren de afdichtingen van de 
sterilisatiecontainers oud. Deze hadden, 
vergeleken met nieuw afdichtingsmateriaal, 
hun elasticiteit verloren en vertoonden na 
jarenlang gebruik ook krassen, inkepingen 
en plooien. Zelfs de meeste ongebruikte 
sterilisatiecontainers vertoonden ook 
penetratie door bacteriën (72%), in sommige 
gevallen van hoge niveaus (>100 CFU). Dit 
is mogelijk toe te schrijven aan het ontwerp 
van de container. De bevindingen lijken 
er ook op te wijzen dat de gebruiksduur 
van sterilisatiecontainers ten minste 
gedeeltelijk debet was aan het geringere 
vermogen om onder de beschreven 
testomstandigheden de steriliteit van de 
inhoud te behouden, in vergelijking met 
vellen verpakkingsmateriaal. In Figuur 3 is een 

trend zichtbaar die suggereert dat naarmate 
sterilisatiecontainers ouder worden, de 
mate van bacteriële penetratie toeneemt. 
Dit ligt in de lijn der verwachtingen, 
aangezien sterilisatiecontainers als gevolg 
van frequent gebruik onderhevig zijn aan 
slijtage. De in vellen verpakkingsmateriaal 
verpakte gesteriliseerde instrumentennetten 
vertoonden geen detecteerbare penetratie 
door bacteriën. In tegenstelling tot 
sterilisatiecontainers zijn deze producten 
bedoeld voor eenmalig gebruik, waardoor 
er geen sprake kan zijn van een afname van 
prestaties samenhangend met gebruiksduur. 
Hoewel vellen verpakkingsmateriaal voor 
en na gebruik wel gecontroleerd dienen te 
worden op scheuren en gaten, zijn dit toch 
veel eenvoudiger verpakkingsmiddelen 
dan sterilisatiecontainers met hun talrijke 
verbindingen, filters, klinknagels, beugels 
en vergrendelingen die penetratie van 
bacteriën na sterilisatie in de hand kunnen 
werken. Bovendien hebben sommige vellen 
verpakkingsmateriaal dankzij een speciale 
behandeling elektrische eigenschappen 
die de aanhechting van kleine deeltjes 
bevorderen. In gezondheidszorginstellingen 
worden verschillende kwaliteiten vellen 
verpakkingsmateriaal gebruikt die, afhankelijk 
van het gewicht van de te verpakken 
netten, onderling verschillend zijn in dikte 
en duurzaamheid. Er werd geen verschil 
gevonden tussen de verontreinigingsniveaus 
van deze verschillende kwaliteiten; en voor 
geen enkele kwaliteit werd penetratie door 
bacteriën aangetoond.

In overeenstemming met standaard 
ziekenhuisprocedures werden verschillende 
steriliteitsindicatoren gebruikt om de 
sterilisatieomstandigheden die in deze 
studie werden toegepast, te valideren en 
controleren. Hoewel met deze indicatoren 
kan worden aangetoond dat een SBS correct 
gesteriliseerd is, zijn deze niet bedoeld om 
de toestand van de SBS na sterilisatie en 
voorafgaand aan het gebruik ervan in de OK 
te controleren. Alle in deze studie gebruikte 
indicatoren duidden op een goede sterilisatie, 
en toch werd in 87% van de containes 
verontreiniging met M luteus gevonden. De 
klinische significantie van deze bevindingen 
is niet duidelijk, aangezien het eindpunt 
van deze studie het meten van bacteriële 

verontreiniging was, en niet het vaststellen 
van het percentage postoperatieve 
wondinfecties bij de in gebruik zijnde SBS.
De term ‘steriel’ is echter gedefinieerd als 
de afwezigheid van bacteriën of micro-
organismen, en volgens deze definitie dient 
de gehele inhoud van een SBS als niet steriel 
te worden beschouwd wanneer sprake 
is van penetratie van slechts één enkel 
organisme na sterilisatie van het SBS. Om 
de resultaten van deze studie in de context 
van de testmethode te plaatsen, dienen ook 
de beperkingen van deze studie te worden 
besproken. Te verwachten is dat de aerosole 
blootstellingsconcentratie direct van invloed 
is op het verontreinigingsniveau van de 
blootgestelde instrumenten en hulpmiddelen. 
Voor de blootstelling in deze studie hebben 
we gekozen voor de laagst waarneembare 
concentratie die nog een consistent 
meetbaar eindpunt biedt. Bacteriële aerosole 
concentratie in een zorginstelling werd 
gemeten door Greene et al15,die een aerosole 
concentratie van ~ 2 CFU per liter lucht 
vaststelden, wat ~ 100 keer lager is dan de 
blootstellingsconcentratie die in deze studie 
werd gebruikt.

Indien de blootstellingsconcentratie van 
deze studie 100 keer zou worden verlaagd, 
en uitgaande van een lineair verband, dan 
zou bij 18% van de sterilisatiecontainers 
nog steeds sprake zijn van verontreiniging. 
Er werd een follow-upstudie uitgevoerd 
met een beperkt aantal SBS (3 ongebruikte 
sterilisatiecontainers, 2 sterilisatiecontainers 
met een gebruiksduur van <5 jaar, en  
2 in vellen verpakkingsmateriaal verpakte 
gesteriliseerde instrumentennetten) en een 
blootstellingsconcentratie van 2 x 101 CFU/l. 
Drie van de 5 (60%) sterilisatiecontainers 
vertoonden penetratie door bacteriën, terwijl de  
2 gesteriliseerde in vellen verpakkings-
materiaal verpakte instrumentennetten 
geen bacteriële penetratie lieten zien. 
De blootstellingsconcentratie van dit 
follow-upexperiment was moeilijk exact 
te kwantificeren, maar ook met deze 
onzekerheid was het duidelijk dat de 
blootstellingsconcentratie aanzienlijk 
was verlaagd en dat voor 60% van de 
sterilisatiecontainers nog steeds penetratie 
van bacteriën werd aangetoond.
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Een andere beperking van deze studie 
betreft de mate waarin de gesimuleerde 
luchtuitwisselingen vergelijkbaar zijn 
met de werkelijke luchtuitwisselingen 
in gezondheidszorginstellingen. De 
drukverschillen die werden gebruikt om de 
SBS in deze studie te testen, waren gebaseerd 
op de aanbeveling om drukverschillen van 
0,4- tot 1,0-psi te gebruiken - aanzienlijk 
minder agressieve blootstellingen dan die 
eerder werden gerapporteerd. Hiervoor is 
gekozen om een goede vergelijking mogelijk 
te maken van de gegevens uit deze studie 
met gegevens uit eerder onderzoek.7 In de 
beschikbare literatuur konden geen studies 
worden gevonden waarin metingen waren 
verricht van de werkelijke drukverschillen 
die het gevolg zijn van veel van de 
dynamische omgevingsgebeurtenissen 
die in zorginstellingen plaatsvinden 
(eerder genoemd in Tabel 2). Naar alle 
waarschijnlijkheid is de grootste uitwisseling 
van luchtvolume waaraan een SBS wordt 
blootgesteld echter het temperatuurverschil 
dat optreedt tijdens afkoeling na 
stoomsterilisatie. Volgens ANSI/AAMI ST 
79 begint de afkoelingsperiode binnen de 
sterilisatiekamer zodra aan het eind van de 
cyclus de deur van de kamer wordt geopend. 
De aanbevolen kamertemperatuur voor een 
afdeling voor steriele verwerking is 24 °C13, en 
uitgaande van de temperaturen die in deze 
studie werden gemeten, is de gemiddelde 
autoclaaftemperatuur na voltooiing van de 
cyclus 53 °C. Toepassing van een combinatie 
van de wet van Boyle en de wet van Charles 
op deze gegevens levert een schatting 
op van het luchtuitwisselingsvolume 
waaraan een SPS wordt blootgesteld als 
gevolg van afkoeling van de autoclaaf. 
Op basis van deze berekeningen staat het 
luchtuitwisselingsvolume (0,3 l) in verband 
met een drukverschil van 1,6 psi, wat hoger 
is dan het maximale drukverschil dat in deze 
studie werd gebruikt.7

Conclusie
Samenvattend stellen we vast dat binnen de 
context van deze studie uit onze gegevens 
blijkt dat vellen verpakkingsmateriaal 
betere bescherming bieden tegen 
penetratie van bacteriën in de lucht dan 
sterilisatiecontainers. Producten op basis van 
vellen verpakkingsmateriaal zijn eenvoudig 

in gebruik en altijd nieuw. Daarnaast zijn 
deze producten flexibel en makkelijk aan te 
passen aan de vorm van instrumentennetten. 
Containers zijn ingewikkelde producten met 
verschillende vergrendelingen en filters die 
beschadigd kunnen raken. Gebruiksduur 
en -frequentie zorgen er bovendien voor 
dat de prestaties van deze producten 
geleidelijk afnemen. Onze resultaten laten 
inderdaad zien dat de barrièrewerking van 
sterilisatiecontainers in de loop van de 
tijd kan afnemen. Hoewel er vastgelegde 
richtlijnen zijn voor de inspectie van 
sterilisatiecontainers14, lijken onze resultaten 
te suggereren dat er meer aandacht vereist is 
om de prestaties van sterilisatiecontainers te 
waarborgen naarmate deze langer in gebruik zijn.
Wij willen er tevens op wijzen dat sommige 
fabrikanten van sterilisatiecontainers 
stellen dat hun sterilisatiecontainers 
een gebruiksduur hebben van 10 jaar, 
of zelfs onbepaalde tijd meegaan. Onze 
resultaten tonen echter aan dat er bij 
sterilisatiecontainers sprake is van hoge 
niveaus van bacteriële penetratie, zelfs 
wanneer deze nog ongebruikt zijn. Deze 
studie zet vraagtekens bij de veronderstelling 
dat sterilisatiecontainers, ongeacht de 
gebruiksduur, de steriliteit van de inhoud 
in stand kunnen houden. Wanneer 
prestatiebeoordelingen van SBS plaatsvinden 
op basis van een statische bio-aerosole 
blootstelling, wordt geen rekening gehouden 
met de dynamische omgevingsgebeurtenissen 
die zich voordoen in zorginstellingen. Een 
dynamische bio-aerosole blootstelling zou 
daarom standaard onderdeel moeten zijn van 
toekomstige validatiemethoden. Aangezien 
steeds meer inspanningen worden gedaan 
om het aantal postoperatieve wondinfecties 
terug te dringen, zou het waarborgen van 
het behoud van steriliteit na sterilisatie hoge 
prioriteit moeten hebben. 
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Uitgelicht/getipt

In een vorige column is gesproken over sealapparaten. Deze apparaten, die een belangrijke functie 
hebben in de houdbaarheid van het steriel product, werden tot voor kort zelden of nooit getest en 
gecontroleerd. Met de komst van de nieuwe richtlijn R3280 is dat aan het veranderen.

Het ultrasoonbad. 
Nog een stiefkindje van de CSA?

Maar er is nog een stiefkind te vinden op de 
CSA, namelijk het ultrasoonbad. Welke CSA 
heeft er geen? De ultrasoonbaden worden 
bijna gedachteloos gebruikt maar wat zijn het 
nu eigenlijk voor apparaten en waar moet op 
gelet worden? Hieronder staan enkele punten 
ter overdenking.

1. Regelgeving
Voor ultrasoonbaden is een verouderde 
richtlijn opgenomen in de bundel steriliseren 
en steriliteit van de NEN. Deze richtlijn wordt 
herzien en de verwachting is dat die in 2017 
uitkomt. 

2. Werking 
Een ultrasoonbad is een metalen bak met een 
generator, één of meer transducers 
(omvormers) en een piëzo-elektrisch element. 
Samen maken ze ultrasoongolven die door 
het ultrasoonbad met vloeistof gestuurd 

worden. Er ontstaan kleine belletjes die 
groeien totdat ze in elkaar klappen ofwel 
imploderen (cavitatie) en dat gebeurt ook als 
ze in contact komen met een hard materiaal. 
De belletjes zijn hierdoor een soort kleine 
miniborsteltjes die het vuil op het instrument 
losslaan. De reinigingskracht van de 
ultrasoongolf is afhankelijk van enerzijds het 
vermogen en anderzijds van de frequentie. 
Hoe hoger het vermogen, hoe sterker het 
reinigend vermogen, dus ook hoe sneller de 
reiniging gebeurt. Hoe hoger de frequentie, hoe 
kleiner de belletjes die dus dieper in spleten en 
holtes kunnen komen. De werking van het 
ultrasoonbad kan verbeterd worden door aan 
het bad een reinigingsmiddel toe te voegen en 
de temperatuur iets te verhogen (afhankelijk 
van het te gebruiken middel). Dit moet uiteraard 
een nietschuimend middel zijn. 

3. Wat kan er in?
Veel, maar niet alles. Zo kunnen zachte 
kunststof materialen niet in het ultrasoonbad 
gereinigd worden, omdat het zachte materiaal 
de energie absorbeert en daarmee dus de 
ultrasone werking vermindert. Elektronica 
mag er ook niet in want het kan er niet tegen 
en gaat kapot.

4. Soorten 
Ultrasoonbaden zijn er in allerlei soorten en 
varianten. Er zijn hele kleine baden met alleen 
een aan- uitknop en er zijn hele geavanceerde 
ultrasoonwasstraten die de complete 
reiniging en desinfectie voor hun rekening 
nemen. De ultrasoonbaden op de CSA zijn 
meestal niet de meest simpele die er te 
krijgen zijn, maar erg geavanceerd zijn ze ook 
niet. Meestal zijn ze opgenomen in het 
werkmeubel waar de handmatige reiniging 

plaatsvindt en een enkele keer staan ze los op 
het aanrecht. Ze zijn in te stellen op 1 of 
hooguit 2 frequenties. De frequentie varieert 
van 20-60 kHz waarbij 20 kHz grote bellen 
maakt en 60kHz kleine bellen. Als het 
ultrasoonbad alleen is bedoeld ter 
ondersteuning van de reiniging is dan is een 
dergelijk ultrasoonbad voldoende, maar is het 
ultrasoonbad de enige manier van reinigen 
dan is een dergelijk bad onvoldoende en dat 
heeft ermee te maken dat de ultrasone 
reiniging een heel lastig proces is dat niet 
goed reproduceerbaar is, met name omdat de 
lading telkens anders is en grote invloed heeft 
op de effectiviteit van het proces. Voor een 
geavanceerde reiniging met ultrasoon zijn 
aanvullende functies nodig zoals sweep en 
dual frequency. Dit zijn oplossingen die voor 
een homogenere cavitatie zorgen.

5. Gebruik  
Wordt het ultrasoonbad nog steeds op de 
juiste wijze gebruikt? Sla er de 
gebruiksaanwijzing eens op na (als dat er nog 
is) en kijk of het gebruik nog steeds past bij de 
lading die er in gaat. Voor gebruik moet het 
bad ontgast worden. Immers, daar waar 
luchtbellen zitten kan geen cavitatie 
plaatsvinden. Soms gaat dit ontgassen 
automatisch en soms moet je het apart 
inschakelen. Neem niets als vanzelfsprekend 
aan en overtuig jezelf. Het bad raakt in de 
loop van het gebruik vervuild. De resten 
vervuiling verstoren de werking van het 
ultrasoonbad. Het bad moet dus regelmatig 
ververst worden. Dit doe je ook om te 
voorkomen dat bij het uithalen van de lading 
uit het bad het instrumentarium weer vervuild 
raakt door versleping van het vuil. Zoek uit 
wanneer dat het beste kan plaatsvinden, want 
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het duurt even voordat het bad leeg en weer gevuld is. Belaad het 
ultrasoonbad op de juiste wijze. Door de belading zal de voortplanting van 
de golven door het bad veranderen. Teveel beladen van het ultrasoonbad 
beperkt de werking. Als de transducer onderin het bad geplaatst is zal het 
effect bij gestapelde netten in het bovenste net klein zijn. Houd daar 
rekening mee. Plaats het instrumentarium uit het ultrasoonbad direct in de 
instrumentenwasmachine en als dat niet kan spoel het dan na het 
ultrasoonbad goed af. Dit om te voorkomen dat het losgeweekte vuil weer 
indroogt. 

6. Onderhoud en controle
De ultrasoonbaden horen opgenomen te worden in het onderhoudsplan 
apparatuur van de CSA. Dat betekent dat ze minstens eenmaal per jaar in 
onderhoud moeten. Maak hiervoor afspraken met de leverancier. Stel 
samen vast wat in het onderhoud wordt opgenomen. Het is ook niet 
verkeerd om het bad regelmatig te controleren op werkzaamheid. Hier zijn 
kleine testjes voor in de handel (tesplaatjes met een synthestisch testlaagjes 
of glazen pareltjes die van kleur veranderen als er cavitatie is), maar met 
eenvoudige zaken zoals een stukje aluminiumfolie opgespannen in een 
frame, kun je snel en simpel zien of er nog ultrasoonactiviteit op alle 
plaatsen in het bad is. Met het frame test je verschillende hoeken/plaatsen 
in het ultrasoonbad. Na een paar minuten moet het aluminiumfolie vol met 
egaal verspreide, kleine gaatjes zitten. Is dat niet het geval dan is er iets niet 
goed in het ultrasoonbad en moet de leverancier erbij gehaald worden. 
Ultrasoonbaden in een werkmeubel hebben vaak een automatische 
dosering. Controleer jaarlijks of de dosering nog klopt.

7. Validatie
Moet een ultrasoonbad jaarlijks gevalideerd worden? Dat is een lastige 
vraag. Als het ultrasoonbad als eindreiniging wordt gebruikt dan is het zeker 
het aan te raden om het ultrasoonbad jaarlijks te valideren, maar als het 
ultrasoonbad een ondersteuning is van het hele proces van handmatig 
reinigen tot en met machinale reiniging dan is een jaarlijkse validatie 
misschien iets teveel van het goede. Ook leeftijd van het bad speelt mee, 
naarmate het bad ouder wordt moet er misschien iets meer gecontroleerd 
worden. Stel hiervoor een plan op. Bij oplevering van een nieuw bad is een 
initiële validatie wel nodig, want je wilt net als bij de andere apparatuur toch 
weten of het bad doet wat het doen moet. 
 
8. Vrijgeven
Net als alle andere apparatuur op de CSA moet het ultrasoonbad na 
onderhoud en validatie officieel vrijgegeven worden door de DSMH en 
hoort er een onderhouds- of validatiesticker op het bad geplakt te worden.

9. Tenslotte
Als je een ultrasoonbad aan gaat schaffen, maak hier dan ook een 
Programma van Eisen voor en stel een validatieplan op. Laat je niet 
verleiden om weer te kopen wat je al had maar verdiep je eens in de 
wondere wereld van ultrasoonbaden. Er gaat een wereld voor je open. 

Diana Bijl
Deskundige Steriele 
Medische Hulpmiddelen
Diana Bijl Consultancy
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Verslag SVN congres

Tijdens een werkoverleg werd ons, door onze 
leidinggevende, gevraagd of er mensen 
geïnteresseerd waren om mee te helpen met 
het organiseren van het SVN congres. Ik dacht 
meteen… oeh, dat lijkt me spannend. En 
mensen, geloof me, het was echt spannend. 
 
Ik had me samen met een collega (Annemieke) 
hiervoor opgegeven. Daar was ik heel blij om 
want alleen durfde ik dit echt niet aan. En 
terecht, want de eerste vergadering voelden 
we ons erg ongemakkelijk. Je zit tussen een 
berg leidinggevenden, managers, hoofden 
enzovoort die, naar jouw gevoel, dit al jaren 
doen. En daar zit je dan. Geen ervaring 
hiermee en geen flauw idee wat je zou 
kunnen bijdragen. Maar na een vergadering of 
twee krijg je in de gaten dat je echt wel iets bij 
kan dragen en voel je je deel van het team. 
 
We kwamen op het idee om één van onze 
collega’s (Margreet van den Oever) te vragen 
om te spreken. Zij is al zolang werkzaam in ons 
vak dat wij dachten dat zij wel het één en 
ander kon vertellen over veranderingen op de 
werkvloer. Zij was meteen enthousiast en 
samen begonnen we aan de uitdaging. Zij 
door een cursus spreken in het openbaar te 
gaan volgen (waardoor de moed haar wel een 
beetje in de schoenen zakte, want het is toch 
even anders dan een anekdote in de kantine 
op het werk te vertellen). Ik door een 
PowerPoint presentatie in elkaar te zetten en 
samen speuren naar oude foto’s. Ik moet wel 
toegeven dat het wel lastig is om het te 
combineren met de normale werkzaamheden, 
want tja…. die gaan ook gewoon door.
 
De dag voor het congres waren we al vroeg in 
Ede. Na de lunch gingen we richting de 
CineMec waar de commissieleden langzaam 
binnenstroomden. Daar alles opbouwen en 
honderden tasjes vullen met folders. Dat ging 
in een rap tempo en we waren lekker LEAN 

bezig. Vandaaruit 
naar het hotel en 
uiteindelijk uitgeput 
naar de kamers toe. Ja uitgeput, want het is 
best wel inspannend zo’n dag en dan moeten 
we er nog één.
 
De volgende dag enorm vroeg op en weer 
terug naar CineMec. Alles klaarzetten, 
standhouders en sprekers begeleiden, badges 
uitdelen en elkaar op de hoogte houden op 
de groepsapp die Annemarie had opgemaakt. 
Ondertussen gierden de zenuwen bij 
Margreet en mij. Margreet met knikkende 
knieën omdat de zaal toch wel erg groot was 
en ik met de bibbers of de PowerPoint wel 
goed genoeg was. Aan het einde van de dag 
waren we gesloopt. Eigenlijk te moe om dat 
hele eind nog terug te moeten rijden. En 
Margreet moest eerst ons nog wegbrengen 
en daarna naar huis, dus die had nog een 
paar uurtjes rijden voor de boeg. Thuis 
gekomen ben je zo moe dat je eigenlijk 
meteen op de bank wilt kruipen, maar toch 
wint het enthousiasme en ga je vertellen en 
foto’s laten zien. 
 
Iedereen die zich voor die dag zo ingespannen 
heeft, bedankt voor de leuke dagen. Het was 
een nieuwe, leuke, leerzame ervaring. Ik zou, 
als ik het nog eens zou doen, misschien wat 
dingen anders aanpakken, maar al met al was 
het fantastisch om een keer te doen. En ik 
hoop dat wij eraan hebben kunnen bijdragen 
om er voor jullie een leuke dag van te maken. 

 
Lucia van der Linden
MSMH (LUMC)

Lucia van der Linden 
over haar beleving 
van het SVN congres
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• Houdt distale punten  

   vochtig voor eenvoudige reiniging. 

• Toonaangevende leveranciers raden aan 

   instrumenten vochtig te houden tussen 

   plaats van gebruik en sterilisatie. 

• Geschikt voor alle instrumenten, 

   inclusief complexe instrumenten.

• Veilig, snel en eenvoudig in gebruik. 

• Vooraf weken in sterilisatieafdeling  

   niet langer noodzakelijk.

• Voorbevochtigde instrumentenzak 

   voor transport. 

• Gericht op het behouden van een  

   veilige en vochtige gesealde omgeving  

   voor gecontamineerde instrumenten. 

• Geen toevoeging van water vereist: 

   onmiddellijk klaar voor gebruik.

• Voorkomt het uitdrogen en inharden  

   van organische bevuiling.

• Uiterst snelle proteïne-test, gericht op  

   het vaststellen van lage concentratie proteïnen 

   op alle types van flexibele endoscopen.

• Beantwoordt aan CFPP0106 norm; 

   één van de meest gevoelige tests op de markt. 

• Testresultaat zichtbaar door consistente 

   kleurwijziging van de reagent binnen  

   de 10 seconden.
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De ideale  
    voorreiniging!

De ideale controle!
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Elimineer de variabelen van reiniging en 
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