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Toetsingskader luchtbeheersing operatieafdeling 

 

Inleiding  
Tijdens inspectiebezoeken in ziekenhuizen en particuliere klinieken waar operaties plaatsvinden, is de afgelopen 

jaren gebleken dat de eisen en richtlijnen voor verantwoorde luchtkwaliteit op operatieafdelingen niet altijd 

voldoende bekend zijn, waardoor patiënten een verhoogd risico lopen op postoperatieve wondinfecties en er risico’s 

kunnen zijn met betrekking tot de continuïteit van de zorg. Eind 2014 is een nieuwe richtlijn (Luchtbehandeling in 

operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1; WIP november 2014) verschenen over luchtbehandeling 

op operatieafdelingen, waaraan in april 2016 een addendum is toegevoegd. In dit document informeert de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) u over haar toetsingskader luchtbeheersing op operatieafdelingen 

dat gebaseerd is op de nieuwe richtlijn. 

In dit toetsingskader geeft de inspectie een overzicht van de toetsingscriteria per classificatieniveau voor de 

luchtbeheersing op operatieafdelingen (tweede deel van dit document “toetsingscriteria”). De criteria zijn gebaseerd 

op de volgende richtlijnen: “Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1; 

november 2014”; “Omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen, april 2006”.1  

 

1 richtlijnen zijn te vinden op de website van het RIVM 

Samenvatting 

In dit toetsingskader, gebaseerd op de in 2014 verschenen nieuwe WIP-richtlijn “Luchtbehandeling in operatiekamer en 

opdekruimte in operatieafdeling klasse 1” en het in april 2016 daaraan toegevoegde addendum, geeft de inspectie een 

overzicht van de toetsingscriteria per classificatieniveau voor de luchtbeheersing op operatieafdelingen.  

Belangrijkste veranderingen in de nieuwe WIP-richtlijn: 

- Vaststelling zonering middels stromingsprofielen en bewaking middels bijbehorende drukverschillen; 

- Prestatie-eisen beschermd gebied en periferie (hersteltijd, beschermingsgraad); 

- KVE-bepaling vervangen door meting deeltjesconcentraties; 

- Vaststellen kritische procesparameters (en bijbehorende grenswaarden) in overleg met ontwerper systeem en 

monitoring hiervan; 

- Rapportage validatie behelst tevens status systeem tijdens validatie; 

- Gewijzigde inhoud luchtbeheersplan. 
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Wanneer de inspectie in dit document over (WIP-)richtlijnen spreekt, dan worden deze twee richtlijnen bedoeld. 

Praktische aanwijzingen en eisen voor de validatie van de luchtkwaliteit in operatieafdelingen zijn te vinden in de 

VCCN richtlijn 7 “methode voor testen en classificeren van operatiekamers en opdekruimten in rust; november 

2014”. 

Richtlijn  
Hoewel de nieuwe richtlijn de eisen voor een operatieafdeling klasse 1 beschrijft, is het, gezien de overeenkomsten 

in zoneringsprincipe en het functioneren van een operatieafdeling klasse 2, vanzelfsprekend dat voor beide klassen 

ook dezelfde validatiemethoden worden gehanteerd. De validatiemethode (volgens de nieuwe richtlijn) voor onder 

andere het functioneren van de zonering is ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de vroegere methode, waarbij een 

minimaal drukverschil van 5 Pa tussen de zones werd gehanteerd. De nieuwe richtlijn schrijft voor, dat het minimale 

drukverschil tussen de zones moet worden vastgesteld aan de hand van een stromingsprofiel. Het drukverschil staat 

dus niet vooraf vast, maar wordt afgestemd op de actuele (bouwkundige) situatie. De drukverschillen waarbij, 

tijdens de initiële validatie, een correct stromingsprofiel is vastgesteld dienen vervolgens te worden gebruikt voor 

monitoring (en latere vervolgvalidaties). Op deze wijze fungeren de drukverschillen als afgeleide parameters voor 

het bewaken van het stromingsprofiel. Bij ieder stromingsprofiel hoort dus een drukverschil. Verder worden er 

andere eisen gesteld aan de concentratie van deeltjes en de condities en het vaststellen van het beschermde gebied. 

Tevens dienen in overleg met de ontwerper van het luchtbehandelingsysteem procesparameters (met bijbehorende 

grenswaarden) te worden vastgelegd die indicatoren zijn voor het goed functioneren van het systeem (zoals 

bijvoorbeeld temperatuur, toegevoerde luchthoeveelheid etc.). Deze procesparameters dienen vervolgens jaarlijks 

te worden gevalideerd en continue te worden bewaakt. Ten aanzien van de rapportage van de uitgevoerde validatie 

is in de nieuwe richtlijn opgenomen dat de status en werkpunten van de installatie tijdens de meting(en) dient te 

worden vastgelegd in het meetrapport (bijvoorbeeld aanwezige warmtelast, temperatuur, aanwezigheid 

warmtedekens etc.) 

Ten slotte zijn er twee verschillende prestatieniveaus voor een OK-klasse 1 beschreven. Volgens de nieuwe richtlijn 

moeten ingrepen die geen OK-klasse 1, prestatieniveau 1 vereisen, worden uitgevoerd in ten minste een OK-klasse 1, 

prestatieniveau 2. Deze beschrijving laat weinig ruimte voor het gebruik van een OK-klasse 2.  Wetenschappelijke 

verenigingen dienen een indeling te maken van ingrepen en de daarvoor vereiste (en bestaande), door de WIP 

gedefinieerde, OK-klasse. Indien deze indeling al is gemaakt, gebruikt de inspectie deze in haar toezicht.  

Voor andere eisen, wijzigingen en verdere details verwijst de inspectie naar bovengenoemde richtlijnen. De 

wijzigingen betreffen voornamelijk de criteria voor de luchtbehandeling en niet de eisen ten aanzien van het aantal 

zones. Dit betekent dat er altijd drie in zuiverheid aflopende zones (ten opzichte van het overige gebouw) dienen te 

bestaan voor een OK-klasse 1 (zowel prestatieniveau 1 als prestatieniveau 2) en twee in zuiverheid aflopende zones 

(ten opzichte van het overige gebouw) voor een OK-klasse 2.  
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In het tweede deel van dit document (toetsingscriteria) worden onder andere de criteria per classificatieniveau 

beschreven. Deze  toetsingscriteria dienen alle te worden beschreven en beoordeeld. De inspectie verwacht dat  

instellingen kunnen aantonen dat aan al de in dit hoofdstuk genoemde criteria is voldaan en dat het gedeelte 

“Validatie” door de instelling is ingevuld en aan de inspectie kan worden getoond. Indien er meerdere OK’s/ 

operatieafdelingen binnen de instelling bestaan, dient voor elke OK/ operatieafdeling het deel “Validatie” te worden 

ingevuld. 

Implementatietermijn  
De inspectie zal na 1 januari 2017 op deze richtlijn (Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in 

operatieafdeling klasse 1; WIP november 2014) handhaven, inclusief juiste validatie. Tot 1 januari 2017 accepteert 

de inspectie ook validaties die volgens de oude richtlijn zijn uitgevoerd. Indien hervalidatie noodzakelijk is, dient dit 

volgens de nieuwe richtlijn te worden uitgevoerd. 

Verantwoordelijkheden 
De inspectie verwacht dat de bestuurder van de instelling zich ervan vergewist dat de operatieafdeling binnen de 

instelling aantoonbaar aan alle criteria, uit bovengenoemde WIP-richtlijnen, voldoet. Bij gebruik van een externe 

operatieafdeling dient de bestuurder zich ervan te vergewissen dat deze operatieafdeling aantoonbaar aan dezelfde 

criteria voldoet als zou het een eigen operatieafdeling betreffen.  
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Toetsingscriteria 
 

In dit hoofdstuk worden de criteria besproken aan de hand waarvan de inspectie de luchtbeheersing op 

operatieafdelingen toetst. De inspectie verwacht dat  instellingen kunnen aantonen dat aan al de in dit hoofdstuk 

genoemde criteria is voldaan en dat het gedeelte “Validatie” door de instelling is ingevuld en aan de inspectie kan 

worden getoond. 

Luchtbeheersplan  
Iedere instelling met een operatieafdeling dient een luchtbeheersplan te bezitten dat uiterlijk elke vijf jaar moet 

worden geactualiseerd en eerder na nieuwbouw/verbouw/reparatie/ correctief onderhoud. Dit luchtbeheersplan 

moet geautoriseerd zijn conform de hiervoor binnen de instelling geldende procedure waarbij minimaal is 

vastgelegd: datum opstelling, datum revisie, auteur en verantwoordelijke/ accordeur. 

De inhoud van het luchtbeheersplan dient minimaal het volgende te bevatten: 

− matrix met verantwoordelijkheden en bevoegdheden in relatie tot de luchtkwaliteit;  
− beschrijving van de operatieafdeling met bouwtekening waarop zonering inzichtelijk is gemaakt (uit deze   
beschrijving moet ten minste blijken welke classificatie/ prestatieniveau van toepassing is). Uit de plattegrond moet 
blijken tot welke zone alle ruimten binnen de operatieafdeling behoren en wat de functie/ gebruik van deze ruimten 
is. Tevens dienen alle deuren/ luiken te zijn aangegeven;  
− beschrijving van het luchtbehandelingsysteem;  
− beschrijving van de procesparameters (van de eigen installaties) en grenswaarden;  
− beschrijving van de procesparameters die een indicatie geven of het systeem correct functioneert;  
− beschrijving van de acties en verantwoordelijke bij afwijking van de procesparameters zoals de ingebruikname van  
een OK waarvan de luchtkwaliteit niet aan de prestatie-eisen voldoet;  
−beschrijving hoe de beheersing van de processen met direct effect op de luchtkwaliteit plaatsvindt (oa. 
schoonmaak etc.); 
− beschrijving van de periodieke controle;  
− beschrijving hoe de registratie van de procesparameters plaatsvindt en gedurende welke periode de 
procesparameters bewaard blijven;  
− beschrijving van controle op functie na nieuwbouw /verbouw / reparatie;  
− procedure voor de vrijgave van de operatiekamer/opdekruimte aan het begin van de werkdag (en na preventief 
en/of correctief onderhoud);  
− procedure voor het in gebruik nemen van een operatiekamer/opdekruimte buiten reguliere werktijden; 
− procedure hoe te handelen wanneer tijdens het gebruik van een operatie kamer de procesparameters aangeven 
dat de luchtbehandeling niet goed functioneert.  
 

Tevens dient de instelling een document op te stellen, waarin wordt aangegeven (en gemotiveerd) welke ingrepen 

onder welke behandelomstandigheden (behandelkamer, OK klasse-2, OK klasse-1 prestatieniveau 1, OK klasse-1 

prestatieniveau 2) mogen worden uitgevoerd.  
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Validatie  
Conform “Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1; WIP november 2014” 

Operatieafdeling  klasse 1, prestatieniveau 1 
 

Onderdelen jaarlijkse 

validatie operatieafdeling 

 

Eis  

(conform WIP-richtlijnen) 

Gemeten waarde/ huidige situatie 

Luchtbehandelingsysteem 

beschermde gebied 
 

Luchtbehandelingsysteem dat voldoet aan  

prestatieniveau-1. 
 

 

Initiële markering beschermde 

gebied 

Het beschermde gebied is duidelijk afgebakend; (bij voorkeur 

minimaal 1,5m van de wanden verwijderd); 

Het beschermde gebied is vastgesteld en gemarkeerd conform 

WIP-richtlijn, inclusief addendum, april 2016. 
 

Toelichting: indien er na de initiële validatie geen wijzigingen in 

de bouwkundige situatie en/of de luchtbeheersing hebben 

plaatsgevonden die de luchtkwaliteit/ prestaties op de 
operatiekamer beïnvloeden, hoeft het beschermd gebied niet 

opnieuw te worden bepaald. 

 

 

Initiële  bepaling 

beschermingsgraad beschermde 

gebied 

(logaritmische verhouding tussen 

deeltjesconcentratie binnen en 
buiten het beschermde gebied)  

 

≥ 3,0 in het centrum van het beschermde gebied en ≥2 aan de 

uiterste rand van het beschermde gebied (randzone); 
Beschermingsgraad vastgesteld conform WIP-richtlijn, inclusief 

addendum, april 2016. 

 

Toelichting: indien er na de initiële validatie geen wijzigingen in 
de bouwkundige situatie en/of de luchtbeheersing hebben 

plaatsgevonden die de luchtkwaliteit/ prestaties op de 

operatiekamer beïnvloeden, hoeven de beschermingsgraden 

niet opnieuw te worden bepaald. 

 

 

Hersteltijd beschermde gebied 

(100-voudige reductie) 
 

≤ 3 minuten in het midden van beschermde gebied; 

Hersteltijd vastgesteld volgens VCCN RL7. 

 

 

ISO-klasse beschermde gebied 

(voor 0,5 μm deeltjes) 

 

Klasse 5 (conform NEN-EN-ISO 14644-1) of beter (≤ 3.520 

deeltjes/m3) in het beschermde gebied. 

 

 

ISO-klasse periferie (voor 0,5 

μm deeltjes) 

Klasse 7 (conform NEN-EN-ISO 14644-1) of beter (≤ 352.000 

deeltjes/m3) in periferie. 
 

 

Filtering Ingeblazen lucht via HEPA-filter.  

De HEPA-filters hebben een certificaat volgens EN 1822 en zijn 

getest en akkoord volgens de "installed filter system leakage 

test" (conform NEN-EN-ISO 14644-3)  
 

 

Aantal schone zones t.o.v. het 

overige gebouw 

3 in zuiverheid aflopende zones (op bouwtekening inzichtelijk 

gemaakt) ten opzichte van het overige gebouw  

(A+++, B++, C+, overige gebouw). 

 

 

Opdekruimte (indien aanwezig) Indien aparte opdekruimte, dan minimaal zelfde luchtcondities/ 
prestatie-eisen als operatiekamer. 

 

 

Initiële validatie zonering 

(vaststelling stromingsprofiel) 

 

Stromingsprofiel is vastgesteld en voldoet over de volle 

lengte/ breedte van alle kieren, naden en andere openingen 

van schone naar vuilere zones (aan te tonen door bijvoorbeeld 
rookproeven) en op bouwtekening inzichtelijk gemaakt. Bij 

ieder stromingsprofiel hoort een drukverschil. 

 

(toelichting: de drukverschillen waarbij het bovenstaande 
stromingsprofiel is vastgesteld gelden, indien er na de initiële 

validatie geen wijzigingen in de bouwkundige situatie en/of de 

luchtbeheersing hebben plaatsgevonden,  als uitgangspunt bij 

vervolgvalidaties en dienen te worden gebruikt bij de continue 
bewaking binnen de operatieafdeling) 

 

 

Vervolgvalidatie zonering  

(validaties na initiële validaties) 

 

Alle drukverschillen tussen de verschillende zones zijn 

gemeten, beoordeeld en voldoen minimaal aan de bij de initiële 

validatie vastgestelde drukverschillen. 
 

(toelichting: Indien er na de initiële validatie geen wijzigingen 

in de bouwkundige situatie en/of de luchtbeheersing hebben 

plaatsgevonden, dan kan bij vervolgvalidaties worden volstaan 
met het valideren van alle, bij de initiële validatie bepaalde, 

drukverschillen. Op deze wijze wordt door de drukmetingen, op 

indirecte wijze, het stromingsprofiel gevalideerd) 

 

 

Monitoring en signalering 
drukverschillen OK 

Ten minste voor elke operatiekamer wordt het drukverschil 
naar aangrenzende ruimtes, waarnaar een verbindingsdeur(/ 

luik) leidt, gemeten en als waarde bewaakt en opgeslagen.  
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Tevens is een alarmering aanwezig, die waarschuwt als het 

drukverschil zodanig afneemt dat het stromingsprofiel niet 

meer is gewaarborgd. 

 
De nauwkeurigheid van bovengenoemde drukmeter dient 

voldoende te zijn om de, bij de initiële validatie bepaalde, 

drukverschillen zodanig te monitoren dat het stromingsprofiel is 

gewaarborgd. 
 

 

Monitoring drukverschillen 

operatieafdeling 

Tussen iedere zone (dus niet noodzakelijkerwijze iedere ruimte) 

wordt het drukverschil gemonitord.   

De drukverschillen mogen op één centrale plaats worden 
uitgelezen, waarbij er in iedere zone een druksensor aanwezig 

is. Er hoeft dus niet in iedere zone (behoudens zone A) een 

drukverschilmeter met uitlezing aanwezig te zijn.  

 

 

Luchtzuiverheid overige zones  
 

De kwaliteit van de toegevoerde lucht aan zone B en C van de 
operatieafdeling minimaal gelijk is aan die van F9 gefilterde 

lucht (NEN-EN 779 /NEN-EN 13779) 

 

 

Overige (proces)parameters op 

OK 

In overleg met de ontwerper van het luchtbehandelingsysteem 

zijn procesparameters (met bijbehorende grenswaarden) 
vastgelegd die indicatoren zijn voor het goed functioneren van 

het systeem (zoals bijvoorbeeld temperatuur en toegevoerde 

luchthoeveelheid etc.).  

 
Deze procesparameters worden jaarlijks gevalideerd en 

continue gemonitord. 

 

  

Status van OK tijdens validatie De status en werkpunten van de installatie tijdens de 

meting(en) zijn vastgelegd in het meetrapport.  
(bijvoorbeeld aanwezige warmtelast, temperatuur, 

aanwezigheid warmtedekens etc.) 

 

 

Situering (functionele) ruimten 

binnen operatieafdeling 

Alle ruimten binnen de operatieafdeling zijn in de juiste zones 

gesitueerd (volgens WIP-richtlijn). 
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Operatieafdeling  klasse 1, prestatieniveau 2 
 

Onderdelen jaarlijkse 

validatie operatieafdeling 

 

Eis 

(conform WIP-richtlijnen) 

Gemeten waarde/ huidige situatie 

Hersteltijd gehele OK-ruimte 
(100-voudige reductie) 

 

≤ 20 minuten (gehele OK); 
Hersteltijdvastgesteld volgens VCCN RL7. 

 

 

ISO-klasse gehele OK-ruimte 

(voor 0,5 μm deeltjes) 

 

Klasse 7 (conform NEN-EN-ISO 14644-1) of beter (≤ 352.000 

deeltjes/m3) in de gehele OK-ruimte. 

 

Filtering Ingeblazen lucht via HEPA-filter.  

De HEPA-filters hebben een certificaat volgens EN 1822 en zijn 

getest en akkoord volgens de "installed filter system leakage 

test" (conform NEN-EN-ISO 14644-3)  

 

 

Aantal schone zones t.o.v. het 

overige gebouw 

3 in zuiverheid aflopende zones (op bouwtekening inzichtelijk 

gemaakt) ten opzichte van het overige gebouw. 

(A+++, B++, C+, overige gebouw) 

 

 

Opdekruimte (indien aanwezig) Indien aparte opdekruimte dan minimaal zelfde luchtcondities/ 
prestatie-eisen als OK. 

 

 

Initiële Validatie zonering 

(vaststelling stromingsprofiel) 

 

Stromingsprofiel is vastgesteld en voldoet over de volle 

lengte/ breedte van alle kieren, naden en andere openingen 

van schone naar vuilere zones (aan te tonen door bijvoorbeeld 
rookproeven) en op bouwtekening inzichtelijk gemaakt. Bij 

ieder stromingsprofiel hoort een drukverschil. 

(toelichting: de drukverschillen waarbij het bovenstaande 

stromingsprofiel is vastgesteld gelden, indien er na de initiële 

validatie geen wijzigingen in de bouwkundige situatie en/of de 
luchtbeheersing hebben plaatsgevonden,  als uitgangspunt bij 

vervolgvalidaties en dienen te worden gebruikt bij de continue 

bewaking binnen de operatieafdeling) 

 

 

Vervolgvalidatie zonering  
(validaties na initiële validaties) 

 

Alle drukverschillen tussen de verschillende zones zijn 
gemeten, beoordeeld en voldoen minimaal aan de bij de initiële 

validatie vastgestelde drukverschillen. 

(toelichting: Indien er na de initiële validatie geen wijzigingen 

in de bouwkundige situatie en/of de luchtbeheersing hebben 
plaatsgevonden, dan kan bij vervolgvalidaties worden volstaan 

met het valideren van alle, bij de initiële validatie bepaalde, 

drukverschillen. Op deze wijze wordt door de drukmetingen, op 

indirecte wijze, het stromingsprofiel gevalideerd) 
 

 

Monitoring en signalering 

drukverschillen OK 

Ten minste voor elke operatiekamer wordt het drukverschil 

naar aangrenzende ruimtes, waarnaar een verbindingsdeur(/ 

luik) leidt, gemeten en als waarde bewaakt en opgeslagen.  

 
Tevens is een alarmering aanwezig, die waarschuwt als het 

drukverschil zodanig afneemt dat het stromingsprofiel niet 

meer is gewaarborgd. 

 

De nauwkeurigheid van bovengenoemde drukmeter dient 
voldoende te zijn om de, bij de initiële validatie bepaalde, 

drukverschillen zodanig te monitoren dat het stromingsprofiel is 

gewaarborgd. 

 

 

Monitoring  drukverschillen 
operatieafdeling 

Tussen iedere zone (dus niet noodzakelijkerwijze iedere ruimte) 
wordt het drukverschil gemonitord.   

De drukverschillen mogen op één centrale plaats worden 

uitgelezen, waarbij er in iedere zone een druksensor aanwezig 

is. Er hoeft dus niet in iedere zone (behoudens zone A) een 
drukverschilmeter met uitlezing aanwezig te zijn.  

 

 

Luchtzuiverheid overige zones  

 

De kwaliteit van de toegevoerde lucht aan zone B en C van de 

operatieafdeling minimaal gelijk is aan die van F9 gefilterde 

lucht (NEN-EN 779 /NEN-EN 13779) 
 

 

Overige (proces)parameters op 

OK 

In overleg met de ontwerper van het luchtbehandelingsysteem 

zijn procesparameters (met bijbehorende grenswaarden) 

vastgelegd die indicatoren zijn voor het goed functioneren van 

het systeem (zoals bijvoorbeeld temperatuur en toegevoerde 
luchthoeveelheid etc.).  

 

Deze procesparameters worden jaarlijks gevalideerd en 

continue gemonitord. 
 

  

Status van OK tijdens validatie De status en werkpunten van de installatie tijdens de 

meting(en) zijn vastgelegd in het meetrapport.  

(bijvoorbeeld aanwezige warmtelast, temperatuur, 

aanwezigheid warmtedekens etc.) 
 

 

Situering (functionele)ruimten 

binnen operatieafdeling 

Alle ruimten binnen de operatieafdeling zijn in de juiste zones 

gesitueerd (volgens WIP-richtlijn). 
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Operatieafdeling  klasse 2 
 

Onderdelen jaarlijkse 

validatie operatieafdeling 

 

Eis 

(conform WIP-richtlijnen) 

Gemeten waarde/ huidige situatie 

Filtering Ingeblazen lucht via HEPA-filter.  
De HEPA-filters hebben een certificaat volgens EN 1822 en zijn 

getest en akkoord volgens de "installed filter system leakage 

test" (conform NEN-EN-ISO 14644-3 

 

 

Luchtzuiverheid gehele OK-
ruimte 

 

ISO klasse 7 (conform NEN-EN-ISO 14644-1) of beter (≤ 
352.000 deeltjes/m3) in de gehele OK-ruimte. 

 

Ventilatievoud 

 

6 maal  

Aantal schone zones t.o.v. het 
overige gebouw 

2 in zuiverheid aflopende zones (op bouwtekening inzichtelijk 
gemaakt) ten opzichte van het overige gebouw  

(A++, B+, overige gebouw) 

 

 

Opdekruimte (indien aanwezig) Indien aparte opdekruimte dan minimaal zelfde luchtcondities/ 

prestatie-eisen als OK. 
 

 

Initiële validatie zonering 

(vaststelling stromingsprofiel) 

 

Stromingsprofiel is vastgesteld en voldoet over de volle 

lengte/ breedte van alle kieren, naden en andere openingen 

van schone naar vuilere zones (aan te tonen door bijvoorbeeld 

rookproeven) en op bouwtekening inzichtelijk gemaakt. 
 

(toelichting: de drukverschillen waarbij het bovenstaande 

stromingsprofiel is vastgesteld gelden, indien er na de initiële 

validatie geen wijzigingen in de bouwkundige situatie en/of de 

luchtbeheersing hebben plaatsgevonden,  als uitgangspunt bij 
vervolgvalidaties en dienen te worden gebruikt bij de continue 

bewaking binnen de operatieafdeling) 

 

 

Vervolgvalidatie zonering  

(validaties na initiële validaties) 
 

Alle drukverschillen tussen de verschillende zones zijn 

gemeten, beoordeeld en voldoen minimaal aan de bij de initiële 
validatie vastgestelde drukverschillen. 

 

(toelichting: Indien er na de initiële validatie geen wijzigingen 

in de bouwkundige situatie en/of de luchtbeheersing hebben 
plaatsgevonden, dan kan bij vervolgvalidaties worden volstaan 

met het valideren van alle, bij de initiële validatie bepaalde, 

drukverschillen. Op deze wijze wordt door de drukmetingen, op 

indirecte wijze, het stromingsprofiel gevalideerd) 
 

 

Monitoring en signalering 

drukverschillen OK 

Ten minste voor elke operatiekamer wordt het drukverschil 

naar aangrenzende ruimtes, waarnaar een verbindingsdeur(/ 

luik) leidt, gemeten en als waarde bewaakt en opgeslagen.  

 
Tevens is een alarmering aanwezig, die waarschuwt als het 

drukverschil zodanig afneemt dat het stromingsprofiel niet 

meer is gewaarborgd. 

 

De nauwkeurigheid van bovengenoemde drukmeter dient 
voldoende te zijn om de, bij de initiële validatie bepaalde, 

drukverschillen zodanig te monitoren dat het stromingsprofiel is 

gewaarborgd. 

 
 

 

Monitoring  drukverschillen 

operatieafdeling 

Tussen iedere zone (dus niet noodzakelijkerwijze iedere ruimte) 

wordt het drukverschil gemonitord.   

De drukverschillen mogen op één centrale plaats worden 

uitgelezen, waarbij er in iedere zone een druksensor aanwezig 
is. Er hoeft dus niet in iedere zone (behoudens zone A) een 

drukverschilmeter met uitlezing aanwezig te zijn.  

 

 

Overige (proces)parameters op 

OK 

In overleg met de ontwerper van het luchtbehandelingsysteem 

zijn procesparameters (met bijbehorende grenswaarden) 
vastgelegd die indicatoren zijn voor het goed functioneren van 

het systeem (zoals bijvoorbeeld temperatuur en toegevoerde 

luchthoeveelheid etc.).  

 
Deze procesparameters worden jaarlijks gevalideerd en 

continue gemonitord. 

 

  

Status van OK tijdens validatie De status en werkpunten van de installatie tijdens de 

meting(en) zijn vastgelegd in het meetrapport.  
(bijvoorbeeld aanwezige warmtelast, temperatuur, 

aanwezigheid warmtedekens etc.) 

 

 

Situering (functionele)ruimten 

binnen operatieafdeling 

Alle ruimten binnen de operatieafdeling zijn in de juiste zones 

gesitueerd (volgens richtlijn). 
 

 

 


