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� WHO-richtlijn

� Beschermde gebied: meten is weten

� Addendum / wat nu?
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Nieuw:

� Fisher et al. (2015) 90% reductie

� Andersson et al. (2014) 89% reductie

� Birgand et al. (2015)

� UDF leidt tot minder contaminatie van 

instrumentarium (3 referenties)



Nieuwe literatuur

� RCT (Lidwell et al. 1982)

UDF leidt tot 60% minder infecties 

(significant) bij knie- en heupimplantaties



Nieuwe literatuur

� Vergelijking UDF en mengend systeem, 

observationeel onderzoek (4 referenties)

UDF leidt tot 50% minder infecties bij knie- en 

heupimplantaties  (niet significant)
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Mehta et al. 1988
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Dale et al. 2009

Song et al. 2012

LAF/HEPA Reference

Conventioneel/HEPA NS

No artificial ventilation 2.82 (1.45 – 5.49)
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� Onderzoeken van gekoppelde databestanden 

(4 referenties) 
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en heupimplantaties(significant)



Nieuwe literatuur

� Onderzoeken van gekoppelde databestanden 

(4 referenties) 

UDF leidt tot 36 -70% meer infecties bij knie-

en heupimplantaties(significant)

� Nieuw

Pinder et al. (2016)

Traumachirurgie (OR 1.11; 0.95 – 1.30)
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Nieuwe literatuur

� Meta-analyse (Gastmeier et al. 2012)

heupprothese: OR 1.71 (1.21 – 2.41)

knieprothese: OR 1.36 (1.06 – 1.71)

� Nieuw 

(Bisschof et al. 2017)

heupprothese: OR 1.29 (0.98 – 1.71)

knieprothese: OR 1.08 (0.77 – 1.52)

- Selectie literatuur

jaar/inclusiecriteria

- Geen onderscheid 

methodologie



Literatuur revisited

� Meer onderzoek dat toont dat aantal 

bacteriën in de lucht boven de operatiewond 

tijdens een operatie met UDF lager is dan 

met mengend systeem

� Nieuwe meta-analyse ontkracht stelling dat 

UDF tot meer infecties leidt

� Discussie blijft of UDF tot minder 

wondinfecties leidt dan een mengend 

systeem
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WIP- en WHO-richtlijn

conditional recommendation —

the panel concludes that the 

desirable effects of adherence to a 

recommendation probably 

outweigh the undesirable effects, 

but is not confident.



WIP- en WHO-richtlijn

WHO

� Wondinfecties als enige 

uitkomstmaat

� Kosten

� Derde wereld perspectief

WIP

� Bacteriën boven wond en 

wondinfecties als 

uitkomstmaat

� Voorzorgbeginsel

� Nederlands perspectief



WIP- en WHO-richtlijn

WHO

� Wondinfecties als 

uitkomstmaat

� Kosten

� Derde wereld perspectief

WIP

� Bacteriën boven wond en 

wondinfecties als 

uitkomstmaat

� Voorzorgbeginsel

� Nederlands perspectief

However, laminar airflow systems are 
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and often, natural ventilation is the only 

option.
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WIP- en WHO-richtlijn

WHO

� Wondinfecties als enige 

uitkomstmaat

� Kosten

� Derde wereld perspectief

WIP

� Bacteriën boven wond en 

wondinfecties als 

uitkomstmaat

� Voorzorgbeginsel

� Nederlands perspectief

Als er kans is op serieuze of 

onomkeerbare schade, dan mag het 

gebrek aan volledige wetenschappelijke 

zekerheid niet gebruikt worden als reden 

om maatregelen uit te stellen.

(Brundtland rapport (1987) en de Rio Declaration (1992))
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� Onduidelijkheid standaard
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� Addendum

� Onduidelijkheid standaard

meetmethode

� Gelijkwaardige meetmethode toegestaan

� Zoek naar oorzaak

� Voer verbeteringen door

� Meet opnieuw

Kleiner dan\

gedacht !

Ned Tijdschr Med Microbiol 2017; 25: 14-18



Beschermende gebied: wat nu?

� a. Technische aanpassing

� b. Aantonen gelijkwaardige prestatie

� c. Combinatie van a en b
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