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Een praktische oefening en bedenkingen

Partikelmeting in de csa



Oorzaak van infecties bij patiënten in zorginstellingen

Guideline For Environmental Infection Control in Healh-care Facilities, CDC update 2014
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ventilatie, airco, (ver)bouwen, 
aërsolen 
aërogeen overdraagbare ziekten

Dialyse water, Legionella, 
ijsmachines, hydrotherapie
drinkwater

Instrumenten, apparatuur, linnen

Bestendige aanvoer van vuil en 
m.o. op oppervlakken 
- Meubilair
- Sanitair
- Wanden, vloeren
Omgeving is reservoir
Overdracht via de handen
(Dancer, 2011 en Weber, 2013)

lucht

water

Materiaal 
uitrusting

Huishoudelijke 
oppervlakken

Voeding

Bewaring, bereiding en 
distributie van voeding



Besmetting kan aanleiding geven tot zorginfecties

besmetting kolonisatie infectie



Aandachtspunten bij CSA

• de personele omkadering;
• het gebruik van aangepaste infrastructuur en aangepaste 

omgevingscondities(ventilatie, druk, vochtigheid, etc.)
• het gebruik van herbruikbare MH;
• de naleving van de vereiste hygiënische voorzorgsmaatregelen om de microbiële 

lading (bioburden) vóór sterilisatie te verlagen;
• de uitwerking van gevalideerde methoden voor alle kritische stappen van de 

productie;
• het toezicht op de werkomgeving;
• het gebruik van goede opslag- en bewaaromstandigheden;
• het gebruik van een kwaliteitsbewakingssysteem



Luchtkwaliteit als procesparameter ter preventie van 
besmetting/infectie

• Aangezien het niet mogelijk is om de steriliteit van MH te verifiëren met 
tests op het eindproduct, is het onontbeerlijk om de procedures en 
apparaten te valideren en alle procedures te blijven beheersen door 
controles. 

• De voorafgaande en correct gevalideerde reinigings- en desinfectie 
procedures zijn onontbeerlijk om een doeltreffende sterilisatie te 
waarborgen.
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Luchtkwaliteit: procesparameter: Hoge Gezondheidsraad

• Kwalificatie van cleanrooms en 
monitoring van aseptische processen 
binnen banken voor menselijk 
lichaamsmateriaal, intermediaire 
structuren en productie-instellingen, 
september 2018 (GMP en GLP)

- Klasse A tot D



Luchtbeheersing – HGR sterilisatie
• Geen regelgeving

• Canadese accreditatie:

- 10 luchtverversingen/uur

- Positieve druk t.o.v. de reiniging- en desinfectiezone

• Aanbevelingen in het buitenland

- ISO klasse 8 in rust in conditioneringszone

- Volgens de bepalingen van de ISO 14644-1

- Deze klasse in rust wordt beschouwd om bij voldoende activiteit een 
adequate luchtkwaliteit te beheersen



• Klasse A tot D

AANBEVELINGEN VOOR DE BEHEERSING VAN DE POSTOPERATIEVE INFECTIES IN HET OPERATIEKWARTIER MEI 2013 - HGR NR. 8573



ISO Klasse 8

• minimum 15 ach (luchtwisselingen per uur - AFS2002)
• Ten minste 20% verse lucht; 
• Sas tussen reinigings- en desinfectiezone en de conditioneringszone 
- 2 deuren van een sas kunnen niet gelijktijdig geopend worden
- Atmoferische druk in ontvangst- en sorteerzone van het linnen, reinigingszone, vestiaires en 

in aanpalende zones
- + 15 Pascal in de conditioneringszone voor linnen, opslagzone en in het sas
- + 30 Pascal in de conditioneringszone en vrijgave zone

• Lucht in reinigings- en desinfectiezone 
- 6 luchtwisselingen per uur
- luchtrecuperatie mag indien filter aanwezig
LINNEN in een aparte ruimte verpakken om partikels te vermijden



Architecture and Sterilisation Premises
AFS Working Group

• Packaging: Packaging is conducted in an ISO Class 8 controlled 
environment

• pursuant to standard NF EN ISO 14644-1 

• Supplies can be packed using containers, sachets or peelable sheaths or 
wrapping foils



Praktijkoefening: CSA in rust

• Bepaling aantal ruimtes: zone 1 en 2

• Bepaling aantal metingen

• Meettoestel: gekalibreerd (certificaat)

• Meetresultaten

• Conclusie



Welke ruimten meten?

Conditioneringszone                                Vrijgave zone



Bepaling van het aantal metingen

• Kalibratie certificaat

• Instellingen volgens ISO 14544-1
- Meten van 2 liter lucht gedurende 1 minuut/meting

- Minimum detectielimiet van 20 deeltjes

- Per meetpunt worden 3 metingen uitgevoerd 

- Aanzuigmond in de richting van de luchtstroom

- Opstellen op een lage positie (zwaartekracht)

- Instelling van “Delay”: start meting bv. 30 seconden na 
activatie

• Aantal metingen in functie van de oppervlakte
- Zie tabel 



Toegepast op CSA in Klina:

• Zone1: reiniging en desinfectie zone

- = geen ISO klasse

• Zone 2: conditioneringszone 

- = ISO klasse 8

- 126,8 m2 = 19 punten = 57 metingen

• Zone 3: vrijgave zone 

- = ISO klasse 8

- 31,2 m2 = 8 meetpunten = 24 metingen



WAT? Meetwaarden volgens classificatie  (ISO 14644-1:2015)



Meten = Weten – partikel counting – HOE?

• Bepaling van aantal en concentratie 

• van deeltjes in de lucht

- Levensvatbare en niet levensvatbare deeltjes

- Handheld, draagbaar of continue opstelling 

0,1 µm tot 5 µm



Meetresultaten vrijgave zone

<3.520.000     <832.000    < 29300    18 – 23               



Meetresultaten conditioneringszone

<3.520.000  <832.000  < 29300   18 – 23               



Bewaren van gesteriliseerde medische hulpmiddelen

• t° 15-25°c

• Relatieve vochtigheid ± 60% 

• Geen rechtsreeks zonlicht

• Drukgradiënt moet er zijn en ISO klasse 8 is aanbevolen

• Monitoring van druk, t° en vocht

• Enkel bevoegd personeel heeft toegang

• Geen open afvoeren, water tappunten of leidingen







Wanneer deeltjesmetingen?

• Nieuwe installaties: “as built” en “at rest”

- voorafgaand aan de ingebruikname bij oplevering,

• Na herinrichting of uitbreiding van de infrastructuur, 

- indien aanpassingen invloed hebben op de luchtzuiverheid,

• Na aanpassing van het basisontwerp van de (HVAC) installatie,

• Bij de vervanging van High-efficiency particulate air (HEPA) of Ultra-low 
particulate air (ULPA) filters,

• Minimaal 1 maal per 12 maanden (PIC/S5 PE 010-4)



Trend analyses

• Worden alert- en actieniveaus systematisch overschreden?

• Zijn er ongewone monitoringsresultaten?

• Was er een langdurige sluiting van de activiteiten?

• Was er een aanpassing van een proces dat een invloed heeft op de 
luchtstroom of luchtkwaliteit?

• Werd de schoonmaak en methode van oppervlaktedesinfectie gewijzigd?

• Was er een incident dat mogelijk aanleiding gaf tot biologische 
besmetting?



Eindbeschouwing
• Controlemetingen zijn nodig in het geval 
- ruimten en installaties worden aangepast of uit dienst werden gesteld

- grote instandhoudingswerken werden uitgevoerd

- filters werden vervangen

• Naast de luchtkwaliteit blijft INDIVIDUEEL GEDRAG een zeer belangrijke factor:
- Werken volgens correcte processen en procedures

- Strikte scheiding tussen vuil en zuiver

- Toepassen van handhygiëne en standaard voorzorgsmaatregelen

- Gesloten houden van ramen en deuren

• Deeltjesmetingen zijn (slechts) een onderdeel van het grote geheel van 
preventieve maatregelen.
- Duidelijke afspraken en overleg  met gebouwbeheerder
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