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(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

Bedrijfsnamen

• Sponsoring of onderzoeksgeld

• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding

• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …
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Definities

▪ Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het 

verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische 

samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van 

de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met 

expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.
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Voorgeschiedenis

▪ Geen zorg of luxe kan de afwezigheid ervan compenseren. Tenzij de 

lucht op de zaal net zo fris is als daarbuiten, kan de patiënt er beter 

wegblijven.

▪ Florence Nightingale 1860
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Voorgeschiedenis

▪ 2005 Beheersplan luchtbehandeling voor de operatieafdeling

▪ 2014 Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in 

operatieafdeling klasse 1

▪ 4/2016 Addendum (Regieraad van de WIP)

▪ 11/2016 Toetsingskader IGZ
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Addendum 4/2016

▪ Op dit moment is nog onduidelijk welke methode de standaard is voor

het testen van de prestaties van de luchtbehandeling op de OK. De 

Regieraad beveelt nader onderzoek aan op dit gebied.



Samenstelling werkgroep

▪ 2005: WIP, IGZ, NOV, VHIG, VCCN

▪ 2014: WIP, NOV, VHIG, VCCN, NVvH, NVA, NVvMM

▪ 2019: NOV en 10 andere WV’en, VHIG, NVvMM, NVKF



Belangenverstrengeling
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Samenstelling werkgroep

▪ Vertegenwoordigers van vrijwel alle snijdend specialisten (10)

▪ Anesthesiologen

▪ Microbiologen

▪ Klinisch fysici

▪ Specialisten Hygiëne en Infectiepreventie



Knelpuntenanalyse
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Invitational conference – 11-04-2018 

Zorginstituut Nederland 

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Zorgverzekeraars Nederland 

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Samenwerkende topklinische ziekenhuizen

Patiëntenfederatie

Vereniging Contamination Control Nederland

TNO Dutch Centre for Health Assets



Oud probleem? NTvG 2010



PICO

▪ Probleem: Van welk luchtbehandelingsysteem moet een 

operatiekamer voorzien zijn om postoperatieve 

wondinfecties zoveel mogelijk te voorkomen?

▪ Interventie: UDF

▪ Controle: Mengend

▪ Outcome: Postoperatieve wondinfecties
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Lidwell 1982
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Lidwell 1982



Does caesarean section decrease?



Literatuur vanaf 2000



Infecties anno 2010 - 2015



Internationale richtlijnen 

▪ WHO (2016):

▪ “The panel suggests that laminar airflow ventilation systems 

should not be used to reduce the risk of SSI for patients

undergoing total arthroplasty surgery. (Conditional

recommendation, low to very low quality of evidence)”

▪ Robert Koch-Institut, Duitsland (2018): 

▪ Geven geen aanbevelingen met welk luchtbehandelingsysteem

een operatiekamer moet zijn voorzien.  



Internationale richtlijnen 

▪ Advies Hoge Gezondheidsraad, België (2013/14):

▪ Bevelen geen specifiek luchtbehandelingsysteem aan, ook niet 

voor orthopedische ingrepen.

“Niet mengende en mengende systemen:

▪ Het voordeel van niet-mengende systemen vertaalt zich ook niet daadwerkelijk in 

een

▪ lager aantal wondinfecties, ook niet bij orthopedische heelkunde met plaatsing 

van

▪ prothesemateriaal. De beslissing voor deze dure investering moet in ieder geval 

plaatselijk

▪ genomen worden. Het voordeel is waarschijnlijk gering in vergelijking met de 

impact van

▪ correct nageleefde werkings- en hygiënemaatregelen.”



Internationale richtlijnen 

▪ Centers for Disease Control and Prevention Guideline for the

Prevention of Surgical Site Infection, USA (2017)

▪ Er is niets over specifieke luchtbehandelingsystemen te vinden. 

▪ NICE Surgical site infection, UK (2013):

▪ Er is niets over specifieke luchtbehandelingsystemen te vinden. 



Wat moest er nog meer gebeuren?

▪ Vereenvoudigen

▪ Indeling in klasse 1 (infectie-gevoelige ingrepen) en klasse 2 (niet 

infectie-gevoelige ingrepen) en behandelkamers (kleine ingrepen)

▪ Gebruiksaanwijzing operatiekamers

▪ Classificatie van ingrepen in operatiekamer klassen



Vragen die zijn open blijven staan

▪ Hoe belangrijk is luchtbehandeling?



Worldwide Maternal Mortality

Ronsmans Lancet 2006



Vragen die zijn open blijven staan

▪ Hoe belangrijk is luchtbehandeling?

▪ Wat is de rol van nieuwe luchtbehandelingsystemen?

▪ Wat zijn de landelijke cijfers van POWI’s?

▪ Is er ooit nog een studie te doen die de voor- en nadelen van de 

verschillende luchtbehandelingsystemen gaat aantonen? 
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New causes?

1983


