
(potentiële) belangenverstrengeling Geen   

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

Geen 

 
 Sponsoring of onderzoeksgeld 
 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 
 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

  

Was het maar zo’n feest…… 
 
 
 
 
 
 
 
Maar geen dus 

Disclosure slide Paul Bergervoet 



Een lumineus idee…. 
• Paul Bergervoet 

• Deskundige Infectiepreventie 

• Mooiste ziekenhuis van Nederland 

 



Bloedmanagement 
TOPpen of Tobben 2014 is gericht op bloedmanagement rond 

een patiënt met bloedverlies. Dit kan een operatiepatiënt zijn 
met 'gepland' bloedverlies, maar ook een 
traumapatiënt. Tijdens dit symposium in Burgers’ Zoo te 
Arnhem wordt een overzicht geboden van de verschillende 
keuzes en mogelijkheden om bloedverlies te compenseren. 
Kiest men voor een autologe of een homologe 
bloedtransfusie? Kan EPO nog ingezet worden of zijn 
bloedvervangende producten een mogelijkheid? Daarnaast 
zijn er allerlei producten op de markt om bloed af te nemen, te 
verwarmen en toe te dienen. Dit alles uiteraard onder steriele 
condities. Hoe bewaren en transporteren wij het bloed? 
Hebben de verschillende producten consequenties op het 
ontstaan van (postoperatieve) wondinfecties? Kortom 
Bloedlink! 

http://www.phartoonz.com/wp-content/uploads/2013/02/blood-drops-01.gif


Mijn verhaal……………jongensboek 

• Achtergrond 

 

• Het idee 

 

• De uitvoering 

 

• Resultaten  

 

• “wat moet ik ermee….” 



Achtergrond 
• Hepatitis C besmetting dialyse (1999) 

• Oorzaak?? 

• Omgeving?? 

 

• Losse eindjes 

 

 

Nosocomiale transmissie van het hepatitis-C-virus in een Nederlands dialysecentrum  

P.M. Schneeberger, C.J. Doorenbos, W. van der Vliet, P. Bergervoet, W. Quinten L-J. van Doorn 

Gemeenschappelijk gebruik van 

medische hulpmiddelen en met bloed 

gecontamineerde handschoenen 

kunnen een rol spelen bij de 

transmissie van HCV. 

http://www.ntvg.nl/publicatie/nosocomiale-transmissie-van-het-hepatitis-c-virus-een-nederlands-dialysecentrum/volledig
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http://www.ntvg.nl/publicatie/nosocomiale-transmissie-van-het-hepatitis-c-virus-een-nederlands-dialysecentrum/volledig
http://www.ntvg.nl/publicatie/nosocomiale-transmissie-van-het-hepatitis-c-virus-een-nederlands-dialysecentrum/volledig
http://www.ntvg.nl/publicatie/nosocomiale-transmissie-van-het-hepatitis-c-virus-een-nederlands-dialysecentrum/volledig


Het idee!!! 

2004… 



• Het idee; Luminol op de dialyse om het losse eindje te 

vinden. 

 

 



uitvoering 
• Aanschaf van materiaal 

 

 

• Testen 

 

 

• Op locatie………………….. 



Aanschaf materiaal 
• BVDA 

 

• Drie flesjes samenstelling maken 

 



Testen 
• Schone glasplaat 

• Druppel bloed 

• Luminol  - foto 

• Afvegen – foto……………….. 





Resultaten in de praktijk 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kCt-qWhJeGv_oM&tbnid=wWsh9JIeHrhtOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F39409917&ei=MYORU9SULMuT0AX1nIG4Cg&bvm=bv.68445247,d.d2k&psig=AFQjCNFB5DUNbzF5oqxGpS90gazEzeACLA&ust=1402131553353302


Resultaten in de praktijk 
• Stoelen 

• Machines 

• Tafeltjes 

• Telefoons 

• Toetsenborden 

• De vloer 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kCt-qWhJeGv_oM&tbnid=wWsh9JIeHrhtOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.panoramio.com%2Fphoto%2F39409917&ei=MYORU9SULMuT0AX1nIG4Cg&bvm=bv.68445247,d.d2k&psig=AFQjCNFB5DUNbzF5oqxGpS90gazEzeACLA&ust=1402131553353302


Dialyse stoel 



Dialysemachine 



Tafeltje 



kast 



De vloer 



 



Alleen dialyse……….  
 











Application of the forensic Luminol for blood in infection control. 

 

P.W.M. Bergervoet, N. van Riessen, F.W. Sebens, W.C. van der 

Zwet. 

 

-  Journal of Hospital Infection (2008) 68,  329e333 

http://www.journalofhospitalinfection.com/


Wat moet “IK” ermee? 
• Bloedmanagement 

 

– Bloed op de juiste plaats 

 

– Handschoenen 

 

– Desinfectie 

http://www.phartoonz.com/wp-content/uploads/2013/02/blood-drops-01.gif


Interesse…. 

• www.BVDA.com  

 

http://www.bvda.com/

