
WHO of WIP?

Peterhans van den Broek
Geen belangen te melden.
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WHO-richtlijn

• Quality of evidence
• Balance between benefits 

and harms
• Values and preferences of 

stakeholders
• Resource implications of the 

intervention
• Valid for any country 

irrespective of their level of 
development and resources.
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WHO-richtlijn: vraag 1

Is natural ventilation 
an acceptable alternative 

to mechanical ventilation? 
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Stelling 1

Micro-organismen in de lucht
van de operatiekamer

vormen geen risico voor
het ontstaan van

postoperatieve wondinfecties.
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Risico van bacteriën in de lucht
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Risico van bacteriën in de lucht

Nelson et al. Clin Orthop Rel Res 1980; 147: 167-169
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Risico van bacteriën in de lucht
139 cfu/m3

30 cfu/m3

4 cfu/m3

Nelson et al. Clin Orthop Rel Res 1980; 147: 167-169
6



Risico van bacteriën in de lucht
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Risico van bacteriën in de lucht

LAF/HEPA Reference

Conventioneel/HEPA NS

No artificial ventilation 2,82 (1,45 – 5,49)

Song et al. Infect Contr Hosp Epidemiol 2012; 33: 1086-1093
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Stelling 1

Micro-organismen in de lucht
van de operatiekamer

vormen geen risico voor
het ontstaan van

postoperatieve wondinfecties.
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Stelling 1

10



WHO-richtlijn: vraag 1

• Conclusie WHO: not applicable
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Stelling 2

Natuurlijke ventilatie is een 
verantwoord alternatief voor 

de huidige vormen van 
luchtbehandeling in 

Nederlandse operatiekamers. 
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Stelling 2
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WHO-richtlijn: vraag 1

• Not applicable
• Nevertheless, it is advisable to ensure a 

proper ventilation rate of the operating 
room and an adequate maintenance of the 
components of the installed ventilation 
system.

• Natural ventilation is often the only option.
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WHO-richtlijn: vraag 2

Is the use of laminar air flow 
in the OR associated 
with the reduction of
overall or deep SSI? 
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Evidence WHO

• LAF has no benefit to conventional 
ventilation in reducing the SSI rate in
–THA (OR: 1.29; 95% CI: 0.98–1.71)
–TKA (OR: 1.08; 95% CI: 0.77–1.52).

• Low to very low evidence
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(Very) low: true effect may be (is likely) 
substantially different from estimate.



Evidence WHO en WIP

• LAF has no benefit to conventional 
ventilation in reducing the SSI rate in
–THA (OR: 1.29; 95% CI: 0.98–1.71)
–TKA (OR: 1.08; 95% CI: 0.77–1.52).

• Low to very low evidence
WIP

Het effect op wondinfecties 
is niet eenduidig.
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Aanbeveling WHO

• The panel suggests that laminar air flow 
systems should not be used to reduce
the risk of SSI for patients undergoing
total arthroplasty

• Conditional: the panel considered that
the benefits of the interventions
probably outweighed the risks
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Aanbeveling WHO

• The panel suggests that laminar air flow 
systems should not be used to reduce
the risk of SSI for patients undergoing
total arthroplasty

• Conditional: the panel considered that
the benefits of the interventions
probably outweighed the risks

However, laminar airflow systems are 
complex and expensive and require careful 
maintenance. In many settings in low-
income countries, neither conventional nor 
laminar flow systems are affordable or 
maintained effectively on a regular basis 
and often, natural ventilation is the only 
option.
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Stelling 3

Hoe ernstiger en ingrijpender 
de gevolgen 

van een postoperatieve wondinfectie 
voor de patiënt zijn, 

hoe strenger de eisen moeten 
zijn te stellen aan de luchtkwaliteit.
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Stelling 3
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Stelling 4

In Nederland moet het 
voorzorgbeginsel meewegen

bij het formuleren van 
voorzorgsmaatregelen 

ter preventie
van zorginfecties
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Stelling 4

In Nederland moet het 
voorzorgbeginsel meewegen

bij het formuleren van 
voorzorgsmaatregelen 

ter preventie
van zorginfecties

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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Stelling 4

In Nederland moet het 
voorzorgbeginsel meewegen

bij het formuleren van 
voorzorgsmaatregelen 

ter preventie
van zorginfecties
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Stelling 4
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Stelling 5

De kosten moeten doorslag gevend 
zijn bij het kiezen 

van een luchtbehandelingssysteem.
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Stelling 5
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Andere argumenten?

• ….
• ….
• ….
• ….
• ….
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Welke WHO?

Fig 1. Propose EU-WHO 
standards for 
contamination of 
hospital room air

Parvizi et al. 
Amer J Infect Control
2017; 45: 1276-1272
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