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Er is veel te doen rondom luchtbeheersing 

op de OK. Technisch moet het kloppen, 

maar de mensen op de werkvloer moeten 

ook weten hoe hun gedrag de kwaliteit 

van de lucht in de operatiekamer beïn-

vloedt. Afra Schipper, bedrijfskundig ma-

nager OK a.i. van het Sint Lucas Andreas 

Ziekenhuis (SLAZ): ‘OK-lucht wordt tech-

nisch zodanig geconditioneerd dat het 

risico op een postoperatieve wondinfectie 

puur vanuit de lucht nihil is. Dit geldt 

echter alleen in combinatie met bewust en 

correct gedrag van de OK-medewerkers.’ 

Helaas is OK-lucht voor het meeste OK-

personeel maar iets abstracts. Daarom 

konden de OK-medewerkers van het SLAZ 

de effecten van hun handelingen in de 

praktijk bekijken. Tijdens de workshop 

‘Luchtbeheersing in mijn OK’ visualiseer-

de Wim van Houdt, expert op het gebied 

van OK-luchtbeheerssystemen, de wer-

king van het plenum. Dit deed hij met 

rookproeven en een deeltjesteller. Zo 

werd duidelijk welke invloed tempera-

tuurverstelling heeft en hoeveel deeltjes 

OK-medewerkers bij hun activiteiten ver-

spreiden. De OK-medewerkers begrepen 

de boodschap: aandacht voor luchtbeheer-

sing op de OK is geen gebakken lucht ...

Voor meer informatie kunt u mailen naar 

Wim van Houdt: wimvhoudt@noknok.nl 

of Karina Nolte: info@tensennolte.nl.

(*)Omdat de OK's stil lagen tijdens de demonstratie, 

zijn niet alle medewerkers volgens de geldende 

voorschriften gekleed.
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Workshop OK-lucht

Rookproef bij afzuigrooster toont stromingsprofiel.

De aanwezige Ok-medewerkers luisteren geboeid.

De deeltjesteller onder het plenum laat kiemarme laminaire flow zien.
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Rookproef toont ongewenste opwaartse luchtbeweging onder 

horizontale OK-lamp.

Zo belemmeren de OK-lampen de laminaire flow niet!

Wim van Houdt legt gedreven uit.

Deeltjesteller geeft duidelijk beeld van luchtkwaliteit.

Rookproef toont turbulentie op de 

rand van het plenum.

Onder een diagnonaal ge-

positioneerde lamp daalt de 

OK-lucht .

Rookproeven en deeltjes-

tellen in eigen werksituatie 

is zeer illustratief.

Pendelarmen zo veel moge-

lijk buiten het plenum ge-

bied houden.
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