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Review literatuur (1)



Review literatuur (1)
 Vervolg studie van een studie in 2000 waarbij reeds aangetoond werd dat 

een houdbaarheid van 52 weken kan gehanteerd worden voor dubbel 
linnen gesteriliseerd materiaal 

 Doel: vergelijken van verpakkingsmethoden en houdbaarheid tot 96 
weken

 Implanteerbare schroeven als referentie voor kleine medische 
instrumenten

 Gebruikte methode: 360 schroeven werden verdeeld over 3 groepen
 Groep 1: linnen verpakkingsmateriaal (binnen enkellaags, buiten dubbellaags) -> 150 ST

 Groep 2:  papier en plastiek verpakkingsmateriaal (binnen papier, buiten papier-plastiek) 
-> 150 ST

 Groep 3: overpakte schroeven, controle groep -> 60ST

 Alle verpakkingen hebben dezelfde afmetingen en werden gesteriliseerd 
gedurende 5min. bij 135°C (2,15 bar)

 Omschrijving opslaglocatie: in de operatiezaal, geen vochtige en stoffige 
omgeving



Review literatuur (1)
 Willekeurig testen van verschillende verpakkingen uit groep 1, 2 en 3

 Eerste 48 weken interval van 8 weken met telkens 5 verpakkingen uit iedere groep

 Laatste 48 weken interval van 8 weken met telkens 20 verpakkingen uit iedere groep

 Bij iedere staalname ook testen van 5 schroeven uit de controlegroep

 Testmethode: na aseptisch openen overbrengen schroeven in bouillon 
(thioglycollate)

 Controle op microbiële groei na incubatie, bij groei uitplaten op bloed 
agar

 Geen kwantificatie van de bacteriële groei, wel of de groei hevig was of 
niet

 Resultaat:
 Geen groei in groep 1 en 2 na 96 weken

 Groei voor alle schroeven in groep 3, met uitzondering van 2 stalen (eerste stalen vlak 
na de sterilisatie)

 Geen verschil tussen beide verpakkingsmethoden



Review literatuur (1)

 Bedenkingen:
 Zijn schroeven wel representatief voor meerdere medische instrumenten in een 

set?

 Opslagcondities: wat zijn de ideale opslagcondities? 

 Extra buitenverpakking voorzien (vb. plastiek zak, afgesloten kast) om de 
invloeden van buitenaf te verminderen?

 96 weken enkel van toepassing bij volgende voorwaarden:
 Verpakking intact

 Ideale opslagcondities



Review literatuur (2)



Review literatuur (2)
 Studie om de volgende hypothesen te testen:

 Geen contaminatie van de gesteriliseerde sets gedurende 2 jaar (104 weken) tenzij 
blootgesteld aan een gebeurtenis (event related)

 Verschillende verpakkingsmaterialen kunnen gebruikt worden om gedurende 2 jaar een steriele 
barrière te handhaven -> kosten reductie bij toepassing van ERS

 Contaminatie is het gevolg van volgende factoren: opslagomstandigheden, 
verpakkingsmaterialen, manipuleren, transporteren,… -> event versus time related

 Bij een korte houdbaarheidstermijn, vb. 30 dagen: hogere sterilisatiekost
 Stalen papierclip als referentie voor medische instrumenten
 Gebruikte methode: 400 verpakkingen werden verdeeld over 2 groepen

 Groep 1: verpakt op 3 verschillende manieren (dubbel linnen en dubbel papier; enkel linnen en 
enkel papier; laminaat) -> 320 ST

 Groep 2:  controlegroep verpakt op 3 verschilellende manieren (dubbel linnen en dubbel 
papier; enkel linnen en enkel papier; laminaat) -> 80 ST

 Gestandaardiseerde manier van verpakken
 Opslaglocatie in de CSA volgens de richtlijnen van AS4187:55 & opslagtrolley’s



Review literatuur (2)
 OK-verpleegkundigen kunnen sets in en uit de stock halen, weten niet 

welke sets betrokken zijn bij de studie
 Na het verpakken selectie van 80 verpakkingen als nulmeting (groep 2)
 Willekeurig testen van 40 verschillende verpakkingen uit groep 1 om de 

12 weken
 Testmethode: na aseptisch openen paperclip overbrengen in bouillon 

(thioglycollate)
 Controle op microbiële groei na incubatie, bij groei uitplaten op bloed 

agar
 Geen kwantificatie van de bacteriële groei, wel of de groei hevig was of 

niet
 Resultaat:

 Geen groei in groep 2 (nulmeting)

 Geen groei in groep 1 na 2 jaar 

 Geen verschil tussen de verpakkingsmethoden, geen contaminatie ten gevolge van het 
sterilisatieproces, verpakken, opslag, handelen en transport



Review literatuur (2)

 Kost voor tijdsgerelateerde houdbaarheid zou 24 keer hoger zijn 
dan voor event gerelateerde houdbaarheid (30 dagen versus 2 jaar)

 Relevantie is beperkt vanwege de hoge turnover op CSA

 Het gebruik van meerdere verpakkingsmaterialen (lagen) resulteert 
niet noodzakelijk in een betere steriele barrière

 Bedenkingen:
 Zijn paperclips wel representatief voor meerdere medische instrumenten in een 

set of grotere instrumenten?

 Opslagcondities: wat zijn de ideale opslagcondities volgens de Australische 
standaarden? 

 Geen duidelijke definitie van de sterilisatiemethode??



Review literatuur (3)



Review literatuur (3)
 Ontwikkelen van een methode om de microbiële barrière te testen van 

sterilisatiezakjes t.o.v. de microbiële uitdaging waarmee ze 
geconfronteerd worden tijdens opslag en transport

 De microbiële uitdaging voor de verpakking varieert naargelang de 
bewaaromstandigheden (temperatuur, properheid, luchtdruk)

 Moeilijk om steriliteit te testen (kans op een niet steriel item 10-6): FDA 
beveelt steriliteitstesten dan ook niet aan om de bewaartermijn te 
bepalen

 Gebruikte methode: 
 Groep 1: sterilisatiezakjes uit plastiek en papier -> 200 ST

 Groep 2:  sterilisatiezakjes uit plastiek en non-woven (polyethylene) -> 200 ST

 Controle groep van 6 agarplaten per lading in de drukkamer

 Zakjes werden voorzien van agar platen: afwisselend met de opening naar 
het plastiek of papier/non-woven -> 100 per testgroep 

 Stoomsterilisatie bij 121°C gedurende 20 min. en 30min. droogcyclus



Review literatuur (3)
 Na sterilisatie plaatsen in een drukkamer waarbij verschillende drukken 

(50hPa en 70hPa) ingesteld worden en de verpakking blootgesteld worden 
aan suspensie met Micrococcus luteus (microbiële aerosol)

 Na blootstelling in de drukkamer incubatie van de platen en aflezen 
microbiële groei in CFU (kwantitatieve methode)

 Bij groei werd de verpakking getest om na te gaan of dit te wijten was 
een slechte sealing van de verpakking

 2 verschillende omgevingen werden als voorbeeld gebruikt om de 
berekeningen te doen:
 Omgeving 1: zone binnen CSA met klimaatbeheersysteem, gedurende 100 dagen, 10 

luchtwisselingen, totale concentratie aan bacteriën 30 CFU/m³

 Omgeving 2: opslaglokaal met gemiddelde dagtemperatuur van 15°C, 10 
luchtwisselingen, totale concentratie aan bacteriën 1.000 CFU/m³

 Geen groei op de platen waarbij de open zijde onder de plastiek van het 
zakje lag



Review literatuur (3)
 Resultaten voor de platen met de open zijde naar de papier/non-woven kant:

 Papier: 30 onsteriel bij 50hPa en 48 onsteriel bij 70hPa

 Non-woven: 3 onsteriel bij 50hPa en 7 onsteriel bij 70hPa

 Op basis van de log-reductie waarde kunnen volgende conclusies getrokken 
worden:
 Omgeving 1: beide verpakkingsmethoden voldoen aan de EN 556-1

 Omgeving 2: enkel de plastiek + non-woven verpakking voldoet aan de EN 556-1, de plastiek + 
papier verpakking niet

 Event gerelateerde houdbaarheid: type verpakking en omgeving (temperatuur, 
atmosferische druk en manipulaties)

 Bedenkingen:
 Geen monitoring van de bacteriële concentratie in de drukkamer tijdens de testen?

 Laagste luchtdruk in Ukkel 956,6 hPa, hoogste luchtdruk 1048hPa -> afhankelijk van land en 
regio??

 Simulatie van realiteit aan de hand van drukkamer??? Geen handelingen/manipulaties die mee 
in rekening gebracht worden.



Review literatuur (3)
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Review literatuur (4)
 Objectieven van de studie:

 Identificeren van de verantwoordelijken voor de zorg van gesteriliseerde producten na 
de distributie naar intramurale afdelingen

 Beschrijven van de zorg die gedragen wordt voor de gesteriliseerde producten tijdens 
opslag, handelen en transport om voorvallen te voorkomen

 Beschrijvende studie in een middelgroot ziekenhuis (346 bedden) 
verdeeld over verschillende type van afdelingen in Brazilië

 Belangrijkste gebeurtenissen die aanleiding geven tot contaminatie: # 
handelingen voor gebruik, # personen, transport, hygiëne en opslag

 Gebruikte methode: 
 Checklist 1: directe observatie van het proces (transport, infrastructuur, werkflow,…)

 Checklist 2: vragenlijst voor het afnemen van interviews bij de zorgmanagers

 Beide documenten zijn gebaseerd op aanbevelingen en standaarden (CDC, 
ANSI/AAMI, landelijke standaarden) -> evaluatie van de opgemaakte 
lijsten door CSA-medewerkers



Review literatuur (4)
 ‘Excessive handling’: het aantal handelingen in de opslagruimte van de afdeling of 

de handelingen die gepaard gaan met het over en weer brengen van de producten 
zonder bij een patiënt te gebruiken

 Gemiddeld aantal handelingen tussen vrijgave autoclaaf en opslag: 4 tot 5
 Collectie van data gedurende een periode van 3 maanden: checklist 1 werd 3x per 

afdeling uitgevoerd, interview 1x
 Belangrijkste bevindingen:

 Ontbreken van exclusieve ruimte voor de opslag van gesteriliseerde sets met restrictieve 
toegang

 Geen controle op intactheid van de verpakking alvorens gebruik

 Meeste handelingen die invloed hadden op de verpakking vonden plaats in de ochtend, toe te 
wijzen aan de hogere druk vanwege meer procedures (geen handhygiëne, laten vallen van sets, 
stapelen,…) -> excessive handling

 Beperkte reiniging en decontaminatie van opslagplaatsen (rekken, kasten)

 Open en terug sluiten van verpakkingen

 Geen zin om houdbaarheidstermijn te koppelen aan tijd, maar wel aan 
gebeurtenissen

 Bedenking: voornamelijk disposables werden bekeken!



Review literatuur (4)
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Review literatuur (5)
 Nosocomiale infecties zorgen jaarlijks voor heel wat doden (90.000 per 

jaar in de USA) -> het steriliseren van reusables draagt bij tot het 
beperken van deze infecties

 Sterilisatie proces is succesvol wanneer de steriliteit behouden blijft tot 
aan het gebruik bij de patiënt -> alles vaak in orde tot het ogenblik het 
pakket de autoclaaf verlaat

 Meeste ziekenhuizen doen geen analyse van de luchtkwaliteit

 Doel: analyse van de relatie tussen temperatuur en luchtvochtigheid; en 
hun impact op de gesteriliseerde sets in de opslagplaats van CSA

 Gebruikte methode: 
 Kwantitatief onderzoek: microbiologisch en chemisch onderzoek

 Kwalitatief onderzoek: observatie en vragenlijst

 Beschrijving van de opslagruimte: maakt onderdeel uit van de CSA, 
onmiddellijk verbonden met de sterilisatie zone en heeft een 
klimaatbeheersysteem



Review literatuur (5)
 Wat wordt er allemaal onderzocht bij de kwantitatieve analyse:

 Meten van temperatuur en luchtvochtigheid: gem. 26,24°C en 52,12%

 Onderzoek van de steriliteit van de opslagruimte: 4 CFU/m³

 Testen op steriliteit na opslag: 9 sets va de 40 gecontamineerd

 Identificatie van bacteriën: Staph., Streptoc., Escherichia,…

 Resultaten:
 Significant verband tussen de temperatuur en luchtvochtigheid in de opslagruimte en de 

steriliteit van de omgeving

 Geen significant verband tussen de temperatuur en luchtvochtigheid; en hun effect op 
het gesteriliseerde instrument -> andere factoren zorgen voor contaminatie

 Omgevingsfactoren hebben wel een invloed op de groei en reproductie 
van bacteriën. Bacteriën vereisen een relatieve vochtigheid van ongeveer 
85% om te reproduceren (redelijk hoog) -> binnen 30-65% in België

 Aanbeveling: 18-22°C en 35-75%
 Vooral de reiniging op CSA en de handelingen op de afdeling spelen een 

belangrijke rol bij het behouden van de steriliteit



Review literatuur (5)

 Bedenkingen:
 Beperkt aantal onderzochte instrumenten??? 40 stuks

 Opslagruimte op CSA niet op een afdeling???

 Slechts één opslagruimte dus moeilijk te extrapoleren???

 Geen duidelijke beschrijving van de sterilisatiemethode en verpakking???



Review literatuur (6)



Review literatuur (6)
 Review van de beschikbare literatuur: Welke theoretische 

onderbouwing bestaat er om aan te nemen dat bepaalde waarden 
voor temperatuur (T°) en relatieve vochtigheid (RH) moeten 
aangehouden worden in een opslagruimte voor gesteriliseerd 
materiaal

 Geen enkele studie werd terug gevonden die enkel de invloed van T°
en RH op de steriliteit van de opgeslagen producten evalueerde



Review literatuur (6)
 Heel wat aanbevelingen van overheidsinstanties of 

beroepsverenigingen waarbij de waarden variëren: 18-25°C en 30-
70%RH

 Vaak geen wetenschappelijke onderbouwing en grote verschillen -> in 
vraag stellen van het feit dat temperatuur en relatieve vochtigheid 
een impact zouden hebben op het behouden van de steriliteit

 Belangrijkste bevindingen:
 Extra onderzoek is nodig want te weinig literatuur om de hypothese te verwerpen 

of bevestigen???



Hoe moet het nu verder? (1)
 Beschikbare literatuur geeft al enige richting aan, is er dan nog noodzaak aan 

extra onderzoek?

 Volgende kanttekeningen kunnen gemaakt worden bij de bestaande 
literatuur:

 Paperclips, implantaten,… als referentie voor medisch instrumentarium

 Geen duidelijke definiëring van het behandelingsproces: reiniging, desinfectie, 
sterilisatiemedium,…

 Geen duidelijke beschrijving van het type verpakkingsmateriaal

 Geen inclusie van transport tussen verschillende afdelingen, sites,... (vaak over de 
opslagruimte binnen CSA)

 Duidelijke beschrijving van opslagplaats ontbreekt vaak

 Er is nog ruimte voor onderzoek en de literatuur geeft aan dat hier noodzaak 
aan is.

 Rest nog de vraag of we dit willen bekijken of hierop willen in gaan??



Hoe moet het nu verder? (2)
 High-level onderzoek is steeds moeilijker dan low-level onderzoek vanwege de 

nodige resources zowel op het gebied van personeel als middelen

 Bij de vergelijking van verschillende CSA’s is het belangrijk om een 
gestandaardiseerd proces in kaart te brengen of deze zo grondig mogelijk te 
beschrijven:

 Welke verpakkingsmaterialen

 Inpakmethode

 Welke sterilisatieproces: 134°C en waterstofperoxide

 Duur houdbaarheid: 6 maanden lijkt wenselijk, langere periode niet nodig vanwege 
turnover

 …

 Beschrijving van de opslaglocatie en transport:

 Gebruik van transportkarren of andere werkwijze

 Aantal manipulaties alvorens opslag

 Transport over de weg

 Monitoring van de opslaglocatie (T° en RH)



Hoe moet het nu verder? (3)
 Mogelijk stappenplan:

 Uitwerken van een studieprotocol en contact opnemen met statistische dienst

 Voorleggen studieprotocol aan mogelijke deelnemers/ziekenhuizen en definitief protocol 
afkloppen. Type ziekenhuis:

 Met transport over de baan (meerdere sites)

 Zonder transport over de baan (enkele site)

 Hypothese: Hebben omgevingsfactoren (T°, RH en transport) een invloed op een 
houdbaarheidstermijn van gesteriliseerde sets gedurende 6 maanden

 Mogelijk protocol:

 3 verpakkingsmaterialen kiezen om te testen + verpakkingswijze

 2 sterilisatiemethoden

 Voorzien van agar platen die mee in de verpakking gestoken kunnen worden of een swabmethode
om de steriliteit te testen

 Monitoren van de opslagruimten: T° en RH

 Analyse op basis van de T°, RH en bacteriologisch onderzoek

 Periode van 1,5 jaar (2 x 6 maanden) waarbij we X aantal sets testen in verschillende 
ziekenhuizen



Hoe moet het nu verder? (4)



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (1)
 Waarom?

 Nieuwe aanbevelingen van HGR 9256, mee 2017

 Accreditatie-organen (JCI, NIAZ): belangrijk om risico’s te identificeren die aanleiding 
kunnen geven tot de transmissie van infecties ten gevolge van het gebruik van medisch 
materiaal (vb. reusables) -> patiëntveiligheid

 Hoe te werk gaan?
 Identificeren van de risico’s

 Welke oorzaak ligt er aan de basis van de risico’s

 Welk risico vormt de grootste bedreiging

 Welke manieren bestaan er om het risico te beperken

 Neem aanbevelingen en instructions for use (IFU) mee 

 Welke risico’s kunnen er optreden die de steriliteit van een gesteriliseerde set in 
het gedrang kunnen brengen tijdens transport en opslag?







Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (2)
 Welke risico’s komen er in jullie op?



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (3)
Welke risico’s komen er in jullie op?

 Besmetten van de patiënt

 …



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (4)
 Wat zijn de mogelijke oorzaken?



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (5)
Wat zijn de mogelijke oorzaken?

 Te zware sets

 Gebruik van verkeerd verpakkingsmateriaal

 Verkeerde opslagmiddelen -> verpleegkar, in de gang, scherpe manden,…

 Transportmiddelen -> open kar

 Opslagplaats -> geen restrictieve toegang, verzorgingskamer versus aparte steriele 
berging

 Slecht onderhoud van het opslaglokaal

 Manipulatie door medewerkers

 Omgevingsfactoren

 …



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (6)
Scoren van de verschillende risico’s kan via verschillende werkwijzen bvb. door 
de risico’s te rangschikken op een schaal van 1-5 voor de volgende onderdelen:

 Kans dat een risico zich kan voordoen 

 Wat is de potentiële ernst van de fout die optreedt

 Waarschijnlijkheid dat de fout ongezien kan passeren



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (7)
Score kan ook op impact en kwetsbaarheid/kans vb. bewaring van medicatie



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (8)



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (9)



Opmaken van een risicoanalyse 
houdbaarheid (10)
Definiëren van de mogelijke oplossingen om de belangrijkste risico’s in te 
perken 

 Opmaken van een actieplan

 Toewijzen van een eigenaar

 Deadline

 Remediëring van het risico



Kunnen we vanuit de Q-groep/VSZ een 
model voor risicoanalyse aanbieden?



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT!!!

ZIJN ER NOG VRAGEN???


