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Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

2. Samenvatting 

Huidige nieuw- en verbouwprojecten kenmerken zich door een grote behoefte aan 

communicatie tussen de opdrachtgever, de architect en de (technisch) adviseurs.  

 

Adviseurs voor inrichting en logistiek die, in het stadium waarin het bouwkundig concept reeds 

is vastgesteld, met de gebruikers van gedachten gaan wisselen, merken dat het bouwkundige 

concept vaak leidend is in de discussie over ruimtelijke en technische inrichting, alsmede het 

dagelijkse gebruik van deze dure faciliteit.  

Het ontwerp voor een afdeling wordt meestal op basis van een architectonisch ontwerp en 

inrichtingsmogelijkheden, in een vroeg stadium vastgelegd waardoor er minder mogelijkheden 

zijn voor innovatieve ideeën. Gebruikers en adviseurs ervaren dit vaak als knellend, 

aangezien er op deze wijze pas laat actief en met moeite kan worden nagedacht over 

innovaties en een ander soort gebruik.  

 

Een andere benadering is het vooraf opstellen van een gebruikersplan op basis van 

hygiënische en logistieke uitgangspunten. Kortom, de vraag stellen: “hoe gaat er in de nieuwe 

situatie gewerkt worden, met welke middelen en welke ruimten van welke afmetingen zijn 

daarvoor nodig?” 

Daarna worden de uitgangspunten vastgelegd, aansluiting gezocht met bestaande wet- en 

regelgeving, het programma van eisen opgesteld en een eerste schetsontwerp gemaakt. 

 

De inzet van de drie genoemde partijen is hierbij vanaf het begin essentieel. Het voordeel is 

gezamenlijke discussie en snelle besluitvorming over alle mogelijkheden en onmogelijkheden, 

waarbij de wensen van de gebruiker centraal staan.  

De adviseur kan hierbij optreden als intermediair tussen de partijen, aangezien hij praktische 

kennis en productkennis koppelt aan de technische mogelijkheden en de vertaalslag kan 

maken naar een conceptuele lay-out. Vanaf het begin worden op deze wijze ontwikkelingen 

op medisch-technisch gebied, wensen van de gebruiker, (inter)nationale richtlijnen en eisen 

en toekomstige verwachtingen uitgewerkt naar een concreet concept. 

 

De “Ontwikkeling van Integrale OK-concepten” laat oude patronen los en kan daarmee een 

basis vormen in de discussie en de besluitvorming. Hiermee kunnen in de loop van het 

bouwtraject eindeloze vergaderingen en onnodige discussies worden voorkomen. 

 

De hierbij gepresenteerde “Hoofdlijnen” vormen een volledig herziene selectie uit de interne  

rapportage “Ontwikkeling van Integrale OK-concepten” en is in deze nieuwe versie aangevuld 

met een aantal uitgewerkte OK projecten van Royal Haskoning. 
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Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

2.1 Doel 

Het doel van het ontwikkelen en opstellen van integrale OK-concepten is tweeledig te weten: 

 Interne kennisoverdracht bij RTB Van Heugteen/Royal Haskoning, door middel van inbreng 

van de laatste “state-of-the-art” op het gebied van bouw, techniek, logistiek en inrichting. 

 Extern, het faciliteren van discussie met opdrachtgevers en architecten. 

 

Kernvraag: ‘Wat zijn essentiële vragen die absoluut tot andere concepten leiden en hoe kan 

daar met de nieuwe kennis antwoord op worden gegeven?’ 

Het vervolg is het verder uitwerken van de ontwikkelde conceptuele lay-outs en technieken 

naar concrete projecten. 

 

2.2 Methode en niveaus 

De methode die is gevolgd om tot de ontwikkeling van integrale OK-concepten te komen, is 

vooral gebaseerd op documentatie- en literatuuronderzoek op het gebied van: 

 ontwerpen van operatieafdelingen; 

 technische ontwikkelingen; 

 medische ontwikkelingen; 

 logistiek en gebruik van de faciliteit; 

 infectiepreventie en luchtbeheersing. 

 

Daarnaast hebben innovatieve ideeën en praktijkkennis bijgedragen aan de totstandkoming 

van de conceptuele lay-outs. 

 

Voor de “Ontwikkeling van Integrale OK-concepten” is uitgegaan van een standaard klinische 

Operatieafdeling, primair toegespitst op het Operatiekamercomplex, waarbij meerdere lay-outs 

en technieken worden getoond, elk met hun eigen specifieke kenmerken.  

Overige patiëntgebonden ruimtes zoals Holding, Recovery, (24-uurs) PACU en civiele ruimtes 

zoals garderobes, kantoren etc. worden in de beschrijving van de concepten niet expliciet 

uitgewerkt. 

 

In de opzet van de “Ontwikkeling van Integrale OK-concepten” wordt voor de duidelijkheid 

uitgegaan van nieuwbouwsituaties. 

 

De benaderingswijze en het opstellen van integrale OK-concepten geschiedt, naast algemene 

aandachtspunten, vanuit een drietal perspectieven (niveaus) te weten: 

Niveau Ziekenhuis:   Plaats van de Operatieafdeling in de ziekenhuisomgeving 

Niveau Operatieafdeling:  Lay-out Operatiekamercomplex  binnen de Operatieafdeling  

                   op basis van zonering en logistieke uitgangspunten 

Niveau Operatiekamer: ‘Contamination Control’ (luchtbehandelingsystemen), medisch-

technische inrichting en ontwikkelingen binnen de OK  



4 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

2.3 Resultaten 

De vergelijkingen tussen de verschillende ontwikkelde lay-outs laat zien dat er grote winst is te 

behalen in het nuttige gebruik van de beschikbare vierkante meters vloeroppervlak. Vooral 

komt dit tot uiting bij de compacte concepten met een vermindering van zoveel mogelijk losse 

ruimtes en de samenvoeging daarvan tot een of meerdere centrale ruimtes. 

 

De technische veranderingen binnen de OK en in het bijzonder de introductie van nieuwe 

luchtbehandelingsystemen en (internationaal) gedefinieerde, beschermde werkgebieden voor 

opereren (operatiegebied) en opdekken van steriele instrumententafels (opdekzone), hebben 

toenemend hun (financiële) weerslag op de technische investeringen en bouw.  

Verschuivingen van kosten van centrale naar decentrale techniek, evenals “Life-Cycle 

Costing” van investeringen zijn een grote factor geworden binnen nieuwe OK concepten. 

 

NOOT: 

In de “Ontwikkeling van Integrale OK-concepten” worden veel onderwerpen behandeld die in 

de literatuur aanleiding waren en nog zijn tot (soms fundamentele) discussie. Zo veel mogelijk 

is getracht in deze een heldere lijn te ontdekken en te verwoorden. Er zijn geen standpunten 

ingenomen voor of tegen een bepaalde stelling, maar wel zijn (inter)nationale ontwikkelingen 

vertaald naar duidelijke en praktisch uit te voeren concepten. Per slot van rekening dient elke 

oplossing een goede balans te herbergen tussen economische haalbaarheid (investering en 

exploitatie), dagelijks gebruik en infectiepreventie.  

 

Vooral de totstandkoming van het Beheersplan “Luchtbehandeling voor operatiekamers” 

(VCCN/VHIG, 2005), Zwitserse richtlijnen (SWKI 99-3 in 2004), de Engelse richtlijn (HTM-03 

in 2007), de Duitse richtlijn (DIN 1946-4 in 2008) en de van daaruit ontwikkelde opzet van 

Europese richtlijnen ten aanzien van het ontwerp en het classificeren van Operatiekamers laat 

zien dat deze “Ontwikkeling van Integrale OK-concepten” een goede basis vormt voor 

discussie die verder kan worden uitgebreid. 

 

Figuur 1 
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Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

3. Introductie nieuwe OK-concepten 

Ondanks de sterke verbeteringen van de afgelopen jaren op het gebied van communicatie 

met gebruikers is hier nog aanzienlijke winst te behalen bij het opzetten van een nieuwe 

Operatieafdeling. De Operatieafdeling is allang geen statische afdeling meer. In korte tijd is er 

veel veranderd op het gebied van operatietechnieken, medisch-technische inrichtingen en 

kennis bij het personeel. Toch wordt deze kennis van medewerkers nog altijd onderschat, 

evenals hun mogelijke positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het specifieke beleid van het 

ziekenhuis ten aanzien van chirurgische ingrepen. 

 

Wat betreft nieuwbouw van een Operatieafdeling, komt een verminderde communicatie in het 

voortraject meestal tot uiting in het, door externe partijen, vervaardigen van een ‘gedetailleerd’ 

uitgewerkte tekening (voorlopig ontwerp) die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 

gebruikers.  

Veelal komt dan pas de discussie op gang hoe er in de toekomst gewerkt gaat worden. Dit 

geeft in de meeste gevallen aanleiding tot heftige discussie en onmogelijkheden om nog iets 

te veranderen. Door nu in een vroeg stadium met de gebruikers te overleggen, zonder dat er 

direct sprake is van een conceptuele lay-out kunnen op termijn veel overleg en wijzigingen 

vermeden worden. 

 

Heldere gesprekken met gebruikers in de verkennende en voorbereidende fase van een 

ontwerptraject kan dus veel tijd besparen in het vervolgtraject. Duidelijk zal in de gesprekken 

met alle betrokkenen naar voren dienen te komen dat elke lay-out altijd is gestoeld op de 

logistieke driehoek van patiënten, personeel en goederen.  

 

“De lay-out is geen ontwerp voor een goede logistiek, maar een goede logistiek is de 

basis voor de juiste lay-out”.  

 

Naast en aanvullend op deze logistieke basis, dient als volgende aandachtspunt de zorg voor 

hygiëne en de preventie van postoperatieve wondinfecties. Dit geschiedt door het 

bespreekbaar maken van meerdere conceptuele lay-outs en aandacht te vragen voor gedrag 

en discipline van de gebruiker ten aanzien van de nieuwe logistieke en hygiënische opzet.  

 

Een conceptuele lay-out die er op gebaseerd is het ‘echte’ OKC te scheiden van de rest van 

de Operatieafdeling: 

 Dus geen keuze voor kleedkamers dicht bij de schone OK-gang en geen koffiekamer of 

kantoren binnen het OKC tussen de OK’s en de steriele berging. 

 Keuzes maken met betrekking tot aantal en grootte van de OK’s, flexibiliteit in uitvoering, 

het achterwege laten van wasruimtes per OK en de keuze voor aparte opdekruimtes. 

 De keuze ook om kantoren, kleedruimtes en koffiekamer op een andere etage te plaatsen. 

 De vraag stellen waar de CSA, de Recovery en de ICU worden gesitueerd. 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

Uitgevoerde inventarisaties, risicoanalyses en observaties tijdens operaties, kunnen veel 

nuttige informatie opleveren over de dagelijkse werkwijze met alle voor- en nadelen. 

Gegevens die hierbij worden gevonden kunnen worden gebruikt voor de toekomstige 

werksituatie. Verbetervoorstellen worden geformuleerd en vragen gesteld waarop in een vroeg 

stadium antwoord kan worden verkregen.  

Maar ook gedrag, discipline en kennis van luchtbeheersing en het ontstaan van infecties 

kunnen een aanzet geven tot een andere manier van benadering van een nieuwe situatie. 

 

Op basis van alle op voorhand verkregen gegevens evenals de aangereikte administratieve 

gegevens (aantal en type verrichtingen in de huidige situaties en criteria voor de nieuwe 

klinische OK’s) kan een conceptuele lay-out worden gemaakt van een afdeling met een 

bepaald aantal operatiekamers. 

Maar eerst duidelijkheid over de toekomstige manier van werken en pas daarna uitwerken in 

tekeningen en benodigde aantal ruimtes met hun afmetingen. 

 

De ”Ontwikkeling van Integrale OK-concepten” is bedoeld als discussiestuk. Het is een 

methodische omschrijving van mogelijkheden om op een andere wijze naar de opzet van 

Operatieafdelingen en vooral de OK’s te kijken. Het is als innovatieproject bruikbaar voor het 

afwijken van gewoontes en ‘vaste’ patronen, waarbij in het bijzonder de invloed van de 

gebruiker op een zo praktisch mogelijke opzet wordt geaccentueerd. Nieuwe medisch-

technische ontwikkelingen en richtlijnen worden ingepast in de diverse lay-outs. 

 

De publicatie pretendeert niet een volledig beeld te schetsen van alle (on)mogelijkheden met 

nieuwe OK-concepten maar kan worden gezien als een doorsnede van ideeën en 

mogelijkheden ten aanzien van een innovatieve opzet van de Operatieafdeling als geheel. 

 

De publicatie is zodanig opgesteld dat deze voor een breed publiek toegankelijk is, maar is 

vooral geschreven om aan ontwerp- en bouwpartijen, evenals de gebruikers van de OK korte 

en bondige uitleg te geven over de ontwikkelingen ten aanzien van integrale OK-concepten. 

 

Figuur 2 
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Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

4. De Operatieafdeling en de Operatiekamer in algemene zin  

4.1 Definities 

De volgende benamingen worden, voor zover mogelijk, consequent gehanteerd: 

 

Operatieafdeling  :  De gehele, zelfstandige ziekenhuisafdeling met het OKC als schone 

zone en de overige ruimtes als niet schone zone. 

OKC   : Operatiekamer Complex: de OK’s met primaire nevenruimten. 

OK   : Operatiekamer, als steriele zone, met daarin opgenomen het 

operatiegebied. 

Operatiegebied  :  Het ‘geclassificeerde, beschermde gebied’ van de OK waarbinnen zich 

alleen de steriel afgedekte patiënt, het steriel aangeklede operatieteam 

en de steriele instrumententafels bevinden. 

 

4.2 Primaire functie Operatieafdeling en OK 

De primaire functie van de Operatieafdeling is gelegen in het ondersteunen van het primaire 

proces (het verrichten van chirurgische, invasieve ingrepen), dat plaatsvindt in de OK.  

In deze ondersteuning zijn logistieke en kwalitatieve aspecten te onderscheiden: 

 In logistieke zin gaat het vooral om de effectieve en doelmatige routing en ‘opslag’ van 

patiënten, medewerkers en goederen binnen de operatieafdeling.  

 In kwalitatieve zin zijn vooral de reinheid, de veiligheid en het welzijn van belang. 

 

De primaire functie van een OK is het bieden van een schone (aseptische) en veilige ruimte 

voor het primaire proces. De kwetsbare patiëntengroep die gebruik maakt van de OK geeft na 

binnenkomst vertrouwen en onafhankelijkheid uit handen.  

Bij de bouwkundige vormgeving en technische inrichting van operatiekamers en bij het gebruik 

daarvan dienen dan ook ruimtelijke, technische, hygiënische en veiligheidsaspecten centraal 

te staan. 

 

Waaraan dient een OK te voldoen: 

 Voor het verrichten van chirurgische ingrepen zal de OK in de eerste plaats voldoende 

ruimte moeten bieden aan personeel en apparatuur om de desbetreffende ingrepen uit te 

kunnen voeren.  

 In de tweede plaats zal de OK over alle voor de uit te voeren ingreep benodigde apparatuur 

en technische voorzieningen moeten beschikken.  

 In de derde plaats zal de OK voldoende reinheid moeten bieden om de ingrepen, volgens 

de regels der kunst, verantwoord uit te kunnen voeren.  

 En ten slotte zal de OK voldoende veiligheid en comfort (welbevinden) aan patiënten en 

medewerkers moeten bieden. Het is immers niet de bedoeling, dat operatiepatiënten en 

medewerkers onnodige en vermijdbare gezondheids- en veiligheidsrisico's lopen tijdens de 

beroepsuitoefening en de chirurgische behandeling.   
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4.3 Lay-out en logistiek patiënten, personeel en goederen 

Met het oog op het behalen van de gewenste reinheidsgraad dient veel aandacht te worden 

geschonken aan de relatie tussen de lay-out van de afdeling en het logistieke concept. 

Korte logistieke lijnen en een minimum aan benodigde ruimten verminderen het risico van 

verspreiding en overdracht van micro-organismen. 

 

Daarnaast is er met deze opzet winst te behalen op het gebied van personeel, ruimte en tijd, 

niet alleen binnen de Operatieafdeling, maar eveneens bij de afdelingen CSA en Facilitair. 

 

Binnen de Operatieafdeling zijn een drietal logistieke hoofdstromen te onderscheiden: 

 Patiënten routing 

 Personeelsrouting 

 Goederenrouting 

 

Elke hoofdstroom is onder te verdelen in een aantal substromen die op meerdere plaatsen op 

de afdeling contact met elkaar hebben. De verbindende schakel is altijd een personeelslid.  

 

Patiëntenrouting 

In het kader van preventieve maatregelen ter voorkoming van infectie en op grond van een 

duidelijke afbakening in de lay-out van de afdeling is het wenselijk om de in- en uitgang voor 

de patiënten, maar ook de verschillende verblijfsruimten voor patiënten gescheiden te houden 

van de personeels- en goederenlogistiek. 

 

Personeelsrouting 

De personeelsrouting dient eveneens een duidelijk traject te volgen. Vanaf de binnenkomst via 

de garderobes zijn er personeelsbewegingen in vrijwel iedere ruimte op de afdeling. De 

logistieke opzet van de afdeling moet het mogelijk maken dat het voor alle medewerkers 

duidelijk is waar het ene gebied ophoudt en het andere begint (zonering).  

Garderobes, kantoor- en overlegruimten, koffiekamer en andere civiele ruimten dienen 

afgescheiden te zijn van het OKC. 

 

Op deze wijze ontstaan aan de hand van de lay-out vanzelf duidelijke werkgebieden waar 

personeelsbewegingen evenals gedrag en discipline behorende bij het werkgebied helder zijn. 

In iedere zone binnen de afdeling dienen gedragingen en werkzaamheden in 

overeenstemming te zijn met de disciplineniveaus. 

 

Goederenrouting 

De ontvangst en afvoer van goederen op de Operatieafdeling dient gescheiden plaats te 

vinden. De lay-out van de afdeling dient hierop te zijn afgestemd. Transport en ontvangst van 

goederen zal in de toekomst meer en meer geautomatiseerd plaatsvinden. De tussenkomst 

van personen zal door een verder doorgevoerd geautomatiseerd bestel- en leversysteem tot 

een minimum beperkt kunnen worden. 
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4.4 Planning en logistiek 

Indien er in een nieuw te bouwen ziekenhuis gebruik gemaakt gaat worden van een ver(der) 

doorgevoerd systeem van geautomatiseerde opname- en ontslagplanning en aanwezigheids-

planning van medisch specialisten, dan hoeft het niet zo te zijn dat er OK’s leeg staan, anders 

dan ten tijde van afwezigheid van veel specialisten en gebrek aan personeel. 

 

Bij afwezigheid van een enkele specialist is het mogelijk diens operatietijd over te laten nemen 

door een collega, maar dan dient afwezigheid wel in een vroeg stadium bekend te zijn. 

Ook de afwezigheid van medewerkers en beschikbaarheid van middelen (instrumentarium, 

apparatuur) en bedden kunnen in de planning worden opgenomen. 

 

Concreet betekent een goede planning dat een benuttingpercentage van minimaal 80% van 

de beschikbare operatietijd altijd mogelijk is en een benuttingpercentage van >90% in iedere 

afzonderlijke OK haalbaar is. Des te meer betekent dit ook dat hiermee op voorhand gekeken 

dient te worden naar het aantal benodigde OK’s voor de nieuwbouw.  

 

Welke patiëntenstromen zijn er en wordt er eventueel gewerkt met afzonderlijke ‘zorgcircuits’, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt in de logistieke processen rondom de verschillende 

zorgvragen van patiënten. De lay-out van nieuwe zorginstellingen en met name OK’s, wordt 

hierop zodanig aangepast dat er sprake is van eenvoudige verrichtingen in een 

behandelkamercircuit tot aan hoogcomplexe ingrepen in een topspecialistisch OK-circuit. 

 

Ook het logistieke traject van (steriele) goederen heeft alles te maken met planning. Het dient 

bij de CSA bekend te zijn hoe het operatieprogramma er uit ziet. De karren met benodigde 

materialen voor de ingreep worden in toenemende mate klaar gezet binnen de CSA en niet 

door operatieassistenten. Hiermee kan worden afgezien van een uitgebreide steriele berging 

binnen de Operatieafdeling, het logistieke transportsysteem wordt afgestemd op deze keuze 

en voorraden kunnen worden beperkt.  

Dit geeft winst op het gebied van bestelprocedures, voorraadbeheer en logistieke werkwijze. 

Het zal ook duidelijk zijn dat bestellingen van dure implantaten ‘on-line’ vanuit OK of CSA bij 

de leverancier worden besteld, zonder tussenkomst van inkoop en/of magazijn (waar uiteraard 

wel procedurele afspraken mee dienen te worden gemaakt). Minimale en maximale voorraden 

worden hierin vastgelegd. 
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4.5 Afwijkingen in de lay-out van nieuwe concepten 

Alle maatregelen die genomen worden om nieuwe concepten te verduidelijken of zelfs tot 

uitvoer te brengen, moeten er toe leiden dat er een gunstiger verhouding ontstaat tussen het 

nuttig vloeroppervlak van de Operatieafdeling en het bruto vloeroppervlak. 

 

Een gunstiger verhouding kan minimaal behaald worden door het verminderen van: 

 verkeersoppervlakte; 

 installatieoppervlakte; 

 (interne) wandenconstructie en deuren; 

 was-, voorbereiding- en opdekruimte; 

 kantoor- en overlegruimte en bergruimte voor bulkgoederen. 

 

Het verminderen van (niet primair werkgebonden) kantoor- en overlegruimte binnen de 

Operatieafdeling betekent dat voor deze activiteiten dient te worden uitgeweken naar centrale 

ruimtes elders in het ziekenhuis. De hiervoor geprojecteerde (multifunctionele) ruimtes 

verkrijgen op deze wijze een hogere benuttinggraad. Voorkomen wordt hiermee eveneens dat 

er voor dezelfde personen of functies dubbele (onrendabele) kantoorruimte ontstaat. 

Het spreekt voor zich dat ten aanzien van de omkleedprocedure en planning eveneens goede 

afspraken dienen te worden gemaakt indien voor een dergelijke opzet wordt gekozen. 

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om niet primaire functies op een etage boven of onder de 

Operatieafdeling te situeren. Te denken valt daarbij aan garderobes, sanitair, kantoren, 

koffiekamer en bergingen met niet courante apparatuur en materiaal. 

 

Concreet: 

 Compacte entree met (zoveel mogelijk) gescheiden logistieke stromen. 

 Logistiek op basis doorgevoerde automatisering. 

 Duidelijke zonering en groepering van benodigde ruimtes naar functie. 

 OKC duidelijk gescheiden van de rest van de afdeling. 

 Niet gespiegelde OK’s (kwaliteit van werken) met een identieke basisuitvoering. 

 Vermindering gangen, sluizen en losse ruimtes. 

 Centrale opdekruimte(s) t.b.v. meerdere OK’s. 

 Centrale anesthesie voorbereiding, annex Holding en Recovery. 

 Centrale wasruimte(s). 

 Vermindering van voorraad bergruimte voor steriel instrumentarium en disposables. 

 Vermindering bergruimte voor apotheek- en magazijn goederen. 

 Vermindering kantoor- en overlegruimte. 

 Integratie CSA-activiteiten op afdelingsniveau, indien mogelijk. 
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Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

De ‘gewonnen’ vierkante meters kunnen in ieder geval ten goede komen aan: 

 de grotere ruimtebehoefte van de OK’s zelf en voor berging van toegenomen apparatuur, 

zoals bij Hybride OK’s voor radiologie en cardiologie (figuur 3); 

 de vraag naar extra technische en bedieningsruimtes annex de OK ten behoeve van MRI 

inzet etc (figuur 4). 

 

Figuur 3 

 

  

 

Figuur 4 
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Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

5. Niveau Ziekenhuis: Plaats van de Operatieafdeling binnen de ziekenhuisomgeving 

Hoewel er uiteraard een grote afhankelijkheid is tussen verschillende ziekenhuisafdelingen en 

niet alle afdelingen binnen een ziekenhuis op dezelfde etage kunnen worden gesitueerd, staat 

de Operatieafdeling toch wel centraal in een eerste ruw ontwerp. Wat betreft hygiëne is de 

Operatieafdeling min of meer geïsoleerd geplaatst in relatie tot haar primaire afdelingen. Als 

primaire afdelingen kunnen worden aangemerkt de CSA, de ICU, de chirurgische 

verpleegafdelingen (evt. dagbehandeling) en de verloskamers. Dit zijn de afdelingen die op 

het gebied van patiënten en goederen de meeste contacten hebben met de Operatieafdeling. 

In mindere, maar niet onbelangrijke mate geldt dit voor de afdeling Spoedeisende Hulp. 

 

Centrale Sterilisatie Afdeling 

Op het niveau van de goederenlogistiek is de relatie met de CSA van zeer groot belang. 

Hoewel een CSA op afstand zeker niet onmogelijk is, dient aan deze keuze een voorstudie 

voor een uitgekiend logistiek systeem ten grondslag te liggen. De keuze voor een CSA elders  

in het ziekenhuis (of uitbesteding) gaat met een grotere investering en exploitatie in 

menskracht, instrumentarium en het transportsysteem gepaard dan bij een CSA die direct aan 

de Operatieafdeling grenst. 

Indien situering direct bij de Operatieafdeling niet mogelijk is kan worden overwogen om de 

CSA minimaal direct onder of boven de operatieafdeling te plaatsen, ter voorkoming van grote 

loopafstanden. Zo mogelijk kan gewerkt worden met directe liftverbindingen. 

 

Post Anesthesia Care Unit (PACU) en Intensive Care Unit (ICU) 

Op het niveau van patiëntenlogistiek (en uiteraard patiëntvriendelijkheid) is het situeren van de 

ICU (evt. in combinatie met CCU) in de directe nabijheid van de Operatieafdeling evident. Dit 

geldt in mindere mate indien wordt gekozen voor een PACU als onderdeel van de Recovery. 

Een PACU is een Recovery met 24-uurs bezetting, waar postoperatieve patiënten tot een 

maximum van 24 uur worden bewaakt. Een patiënt komt op de PACU als hij/zij extra zorg, 

speciale bewaking en/of behandeling nodig heeft na de operatie. Hierna wordt de patiënt voor 

verdere zorg teruggeplaatst naar de verpleegafdeling.  

Postoperatieve patiënten met een directe IC-indicatie dienen zo snel mogelijk daarheen te 

worden vervoerd en omgekeerd moeten IC-patiënten die met spoed naar de OK vervoerd 

worden bij voorkeur niet eerst in een lift.  
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Chirurgische verpleegafdelingen 

Hetzelfde geldt, doch in mindere mate voor de chirurgische patiënten die zowel voor als na de 

operatieve ingreep bij voorkeur op dezelfde etage moeten worden vervoerd. Liften zijn een 

bottleneck in het transport van mensen, waarbij de lichamelijke conditie van de patiënt, zeker 

na een operatie, een contra-indicatie kan zijn om van een lift gebruik te maken. 

Bereikbaarheid, noodsignalering en reanimatieapparatuur, maar in ieder geval de 

aanwezigheid van gekwalificeerd personeel zijn allemaal zaken die niet mogen ontbreken bij 

het transport van kwetsbare patiënten in een lift. 

Indien ‘dagbehandeling’ patiënten worden behandeld binnen de klinische Operatieafdeling, 

verdient het eveneens de voorkeur de afdeling Dagverpleging, i.v.m. het intensive 

patiëntentransport, te situeren in de nabijheid van de Operatieafdeling doch in ieder geval op 

dezelfde etage. 

 

Verloskamers 

De verloskamers dienen bij voorkeur niet te ver van de Operatieafdeling gelegen te zijn, in 

verband met spoedingrepen. Uiteraard dient er een relatie te zijn tussen de Verloskamers en 

de Kraamafdeling en indien gewenst, met de gynaecologische verpleegafdeling. 

 

Spoedeisende Hulp 

In de praktijk volgt een traumapatiënt vaak de volgende route: 

De traumapatiënt komt binnen bij de SEH en gaat vervolgens naar de radiologie en daarna 

eventueel voor behandeling naar de OK. Indien de genoemde afdelingen op verschillende 

etages zijn gelegen is dit niet erg patiëntvriendelijk en efficiënt, tenzij er op de SEH een 

volledig ingerichte traumakamer komt. Indien er geen goede (directe lift) verbinding met de 

Operatieafdeling is, pleit dit eveneens voor een volledig uitgeruste trauma OK binnen de SEH. 

 

Figuur 5 
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Operatieafdeling 

Op ziekenhuisniveau wordt de Operatieafdeling beschouwd als één van de vele afdelingen 

binnen een ziekenhuisorganisatie. 

 

De Operatieafdeling wordt gescheiden van de overige afdelingen van het ziekenhuis opgezet 

met een duidelijke zonering van “vuil” (ziekenhuisgang en entree) naar “steriel” (de OK’s). 

De in- en uitgangssluizen van de Operatieafdeling zijn echter wel zodanig van opzet dat er 

een duidelijke en open relatie ontstaat met de overige afdelingen van het ziekenhuis, met 

andere woorden: de Operatieafdeling hoeft geen vesting te zijn. 

 

De interne CSA bevindt zich direct bij de klinische Operatieafdeling, gekoppeld door middel 

van een vuilafvoersluis en een gecombineerde steriele berging. 

De afstand van de Operatieafdeling tot de ICU is liefst zo kort mogelijk. 

De chirurgische afdelingen Heelkunde/Chirurgie, Orthopedie, Urologie en Gynaecologie 

(inclusief de Verloskamers) zijn bij voorkeur gesitueerd op dezelfde etage als de 

Operatieafdeling. 
 

Figuur 6  

Conceptuele uitwerking op basis van “Honingraat” OKC (Figuur ) in relatie met primaire 

afdelingen op (een deel van) dezelfde etage. 

 

 

 Etage (circa 9.000 m²) van een fictief ziekenhuis. 

 Patio’s tussen de eenheden en de centrale gang, waarvan het centrum open is naar de hal 

op de begane grond. 

 Operatie Kamer Complex met 8 OK’s. 

 REC omvat de Recovery en alle andere patiëntgebonden ruimten van de Operatieafdeling. 

 Korte lijn patiëntenlogistiek naar ICU/CCU vanaf de Operatieafdeling (Recovery). 

 CSA gekoppeld aan het OKC en relatief korte logistieke lijnen naar de chirurgische 

verpleegafdelingen op dezelfde etage. 
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6. Niveau Operatieafdeling: Lay-out Operatie Kamer Complex binnen de afdeling 

Op dit niveau wordt de Operatieafdeling als een zelfstandige afdeling beschouwd, waarbinnen 

meerdere lay-outs van toepassing kunnen zijn, onafhankelijk van het aantal OK’s binnen het 

OKC. 

 

Met het oog op het behalen van de gewenste reinheidsgraad zal veel aandacht moeten 

worden geschonken aan de relatie tussen de lay-out en het logistieke concept van de 

Operatieafdeling. Een minimum aan losse, kleine ruimtes en korte logistieke lijnen 

verminderen daarnaast het risico van overdracht en de verspreiding van micro-organismen. 

Daarnaast is door deze opzet winst te behalen op het gebied van personeel, ruimte en tijd. 

Niet alleen voor en binnen de Operatieafdeling, maar eveneens bij de CSA en het magazijn. 

 

Winst vanuit het oogpunt van vierkante meters is te behalen door het verminderen van het 

aantal benodigde ruimtes:  

 Centrale opdekruimte: één opdekruimte per 2 of meer OK’s, evt. als cluster van 4 tot 8 

OK’s rondom één opdekruimte (afhankelijk van opzet). 

 Centrale Holding met voorbereidingsruimte voor patiëntenontvangst en toepassing van 

locale en regionale anesthesietechnieken en voorbereiding op de algemene narcose.  

Het informeren van de patiënt, plaatsen van ECG-stickers, aanbrengen van infuuslijnen, 

toepassen van sedatie en het eventueel inbrengen van een blaascatheter worden gezien 

als standaard werkzaamheden in een centrale voorbereiding.  

NB. De inleiding ten behoeve van algemene narcose geschiedt per definitie in de OK. 

Uitgangspunt dient te zijn dat patiënten onder narcose niet worden getransporteerd. 

 Centrale wasruimte of wasnissen (vermindering van watertoevoer- en afvoerpunten) van 

waaruit, via de interne schone gang of een extra sluis, toegang wordt verkregen tot de 

centrale opdekruimte of direct de OK’s. 

 Minimaliseren steriele berging(en) door logistieke verbeteringen. 

 

Deze uitgangspunten vormen een wezenlijk onderdeel van de diverse conceptuele lay-outs. 

 

6.1 Disciplineniveaus en zonering 

Het uitgangspunt van zonering van de Operatieafdeling ligt in het verkleinen van de kans dat 

micro-organismen uit het ziekenhuis het OKC bereiken. In elk van de zones wordt een 

bepaalde gedrags- en disciplinecode gehanteerd, echter zodanig dat het efficiënt functioneren 

van de medewerkers niet wordt belemmerd. 

 

Een zoneconcept houdt in dat personen- en goederenstromen binnen de Operatieafdeling en 

het OKC volgens bepaalde richtingen geleid dienen te worden en dat personeel en bezoek 

zich in elk van de zones conformeert aan de voor die zone geldende gedrag- en 

kledingvoorschriften. Dit dient in afdelingsprotocollen te worden vastgelegd. 
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In het onderstaande schematische figuur zijn de diverse zones gekleurd weergegeven. De 

kleuren worden in alle volgende figuren met concepten consequent gehanteerd. 

 

In de praktijk zullen de zones 1 en 2 niet altijd even scherp kunnen worden afgebakend. Zo 

zullen wasruimtes binnen het schone OKC beschouwd worden als een ‘niet schone’ ruimte. 

De sluisfunctie van deze ruimte laat zien dat de ruimte in feite een dubbelfunctie heeft. 

Hetzelfde kan worden gezegd van een goederensluis naar de opdekruimte waarbinnen kasten 

met steriele medische disposables en karren van de CSA met steriel instrumentarium worden 

geplaatst. Een strikte scheiding is hierbij niet altijd mogelijk, maar in een goed werkende, 

geprotocolleerde praktijk ook niet noodzakelijk. 

 

De volgende vier hoofdzones worden binnen de operatieafdeling onderscheiden: 

 

 Zone 1 “niet schoon”, omvat alle civiele vertrekken (entree, administratie, garderobe, 

kantoor, koffiekamer etc.) en patiëntgebonden ruimtes (Holding/voorbereiding en 

Recovery) binnen de Operatieafdeling.  

 Zone 2 “schoon”: OKC, het eigenlijke OK-complex. Hierbinnen vallen de OK’s en hun 

primaire nevenvertrekken, de anesthesie- en apparatuur bergingen en de schone gang(en).  

 Zone 3 “steriel”: Dit zijn de OK’s, de opdekruimte(s) en de steriele berging binnen zone 2.  

 Zone 4 “operatiegebied”: Binnen de OK en de opdekruimte kan nog worden gesproken 

van een “extra steriele” zone indien gebruik wordt gemaakt van gedefinieerde beschermd 

gebied waarbinnen zich het operatiegebied bevindt (domein van het steriel aangeklede 

operatieteam en de steriele instrumententafels) en een beschermd ‘opdekgebied’  in de 

opdekruimte, waar de instrumententafels worden klaargezet. Aldus wordt gesproken van 

een extra zonering binnen de OK.  
 

Figuur 7  
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6.2 Nieuwe concepten 

In de nieuwe (integrale) concepten staat een tweetal vragen centraal: 

 

 Bij de lay-out wordt de vraag gesteld hoe de Operatieafdeling wordt opgezet, welke ruimten 

vereist zijn en welke logistieke uitgangspunten er worden gehanteerd. 

 Bij het gebruik wordt de vraag gesteld welke specifieke werkzaamheden en soort 

verrichtingen (afhankelijk van de aanwezige specialismen) er binnen de Operatieafdeling 

gaan plaatsvinden en welke voorzieningen daarvoor noodzakelijk geacht worden. 

 

Door een functioneel ander gebruik van Operatiekamers door verschillende specialismen kan 

daarnaast gemotiveerd worden afgeweken van de standaardmaatvoeringen uit bestaande 

richtlijnen.  

Zo kan, indien gewenst, een flexibele afdeling ontstaan met kamers van verschillende grootte, 

inrichting en functionaliteit, maar evenzo kan met de nieuwste (inter)nationale richtlijnen op het 

gebied van bouw en luchtbeheersing worden gekozen voor universeel te ontwerpen, in te 

richten en te gebruiken OK’s. 

 

Figuur 8  

“Conventioneel concept” OKC waarbij de OK’s op een rijtje liggen: achter elkaar, met een 

centrale gang en centrale faciliteiten (wasruimte nr. 3 en vuilsortering nr. 4). Dit komt deels 

overeen met het “enkelcorridor” principe en heeft geen achtergang.  

Opdekken en narcose-inleiding vinden, al of niet gelijktijdig of gescheiden, in de OK plaats. 
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Figuur 9  

Het verouderde “dubbel corridor concept”, waarbij sprake is van twee soorten gang (schoon 

en vuil) wordt als een bestaand model weergegeven, om de verhouding van het nuttig te 

gebruiken en het bruto oppervlak ten opzichte van de andere modellen te kunnen weergeven 

(zie 5.3). Wel wordt een ander logistiek gebruik van de gangen geïntroduceerd. 

 

 

 

Figuur 10  

“Sandwich concept” OKC waarbij de OK’s bij elkaar gegroepeerd in het centrum liggen, met 

(patiënten-)verkeer rondom en centrale faciliteiten (voorbereiding, wasruimte, opdek). Dit komt  

deels overeen met het ontwerpmodel met een afnemende reinheidsgraad vanuit het midden 

van het complex naar de periferie van de afdeling. 
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 “Honingraat en Waaier concept” OKC als studiemodellen op basis van een combinatie van de 

beide bovenstaande concepten met patiëntenverkeer “rondom” achter de OK’s in een enkele 

gang (tevens afvoer vuil), afnemende reinheidsgraad vanuit het midden van het complex, met 

centrale faciliteiten en directe schone (lift)verbindingen met de CSA.  

 

Figuur 11      Figuur 12  

 

 

 

Figuur 13  

“Grossraum concept” OKC voor een deel van de OK’s (meerdere operatiecabines in één 

ruimte) als studiemodel voor een bestaand ontwerp voor een specialistische kliniek. 
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6.3 Bruto/netto verhoudingen van huidige en enkele nieuwe concepten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuttige oppervlakte: 57%    Nuttige oppervlakte: 61% 

Gangen etc: 43%     Gangen etc: 39% 

 

 

 

 

 

 
Nuttige oppervlakte: 71%    Nuttige oppervlakte: 72% 

Gangen etc: 29%     Gangen etc: 28% 
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7. Niveau Operatiekamer: ‘Contamination Control’ en inrichting van de OK 

Op dit niveau wordt de Operatiekamer (OK) beschouwd als een zelfstandige ruimte binnen de 

Operatieafdeling. 

 

Met het oog op het behalen van de gewenste reinheidsgraad binnen de OK en in het bijzonder 

het operatiegebied zal veel aandacht moeten worden geschonken aan het installeren van de 

modernste luchtbehandelingstechnieken. Eenduidige technische uitgangspunten en inrichting 

van de OK’s en een duidelijke scheiding tussen het operatiegebied (met dynamische 

luchtafscherming) en de periferie van de OK verminderen daarnaast het risico van overdracht 

en de verspreiding van micro-organismen. 

 

In de gepresenteerde conceptuele en bestaande varianten worden voorbeelden gegeven van 

verschillende operatiekamers met diverse technische inrichtingen.  

 

Winst vanuit het oogpunt van vierkante meters, investering en exploitatie is te behalen door 

het verminderen van: 

 Centrale luchtbehandelingkasten. 

 Centraal luchtkanalen systeem. 

Hier staat echter tegenover een grotere investering binnen de OK met betrekking tot de 

installatie van grote (recirculatie) inblaasplafonds, eventuele luchtgeleiding en eventueel 

aanvullende verwarming. 

In het uit te voeren volledige overzicht van “Life-cycle Costing”(LCC) van alle investeringen is 

het interessant om ook andere vormen van OK-luchtbeheersing in ogenschouw te nemen. 

 

7.1 Algemene uitgangspunten ‘Contamination Control’ niveau OK 

 Ten aanzien van hygiëne wordt bij voorkeur uitgegaan van het gebruik van een 

trolleysysteem met losse tafelbladen en (vaste of mobiele) zuilen op de operatiekamer. Ook 

losse operatietafels zijn mogelijk, maar het ombedden in de operatiekamer staat hierbij 

vaak ter discussie! Het afdelingsbed hoort (behoudens uitzondering) in principe niet thuis in 

de OK. 

 Bij gebruik van een (groot) inblaasplafond wordt deze decentraal geïnstalleerd ten opzichte 

van de centraal in de OK geplaatste tafel(zuil) teneinde de ruimte voor steriele 

instrumententafels onder het inblaasplafond en de ruimte voor de anesthesie optimaal te 

benutten. 

 Het anesthesieteam (en evt. het hoofd van de patiënt) bevindt zich in principe buiten de 

omtrek van het inblaasplafond en het operatiegebied. 

 Om optimaal gebruik te kunnen maken van de ingeblazen lucht (een turbulentiearm 

verdringend systeem) en minder last te hebben van de afschermende werking van de 

operatielampen worden deze tijdens de ingreep schuin achter het operatieteam geplaatst. 

Daarnaast kan worden gekozen voor een centrale of decentrale lampdoorvoer door het 

inblaasplafond. 
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 De ingeblazen lucht wordt bij voorkeur door middel van randafscherming rondom het 

inblaasplafond gedwongen een neerwaartse richting te volgen in het operatiegebied. 

Eventuele verontreinigingen worden aldus opgenomen in deze stroom en afgevoerd uit het 

operatiegebied. Tevens is er minder snel contact van de schone lucht met de vuilere 

omgevingslucht in de ruimte 

 Aan de buitenzijde van de randafscherming kan een voorzieningenbrug worden geplaatst. 

Aansluitingen en apparatuur blijven buiten het operatiegebied. 

 Eventuele pendels worden buiten het inblaasplafond geplaatst, met geblokkeerde armen 

richting het inblaasplafond om te voorkomen dat deze zich tijdens de ingreep, met de 

apparatuurgondels, in de neerwaartse luchtstroom bevinden. 

 De randafscherming kan in specifieke gevallen door middel van een vaste wand of flexibele 

schorten worden doorgetrokken tot op circa 10 centimeter van de vloer. Dit alleen voor het 

verkrijgen van een ultracleane en min of meer afgesloten werkomgeving. Zo ontstaat een 

cabineconstructie. 

 

In Zwitserland heeft de SWKI (Schweizerischer Verein von Wärme- und Klimaingenieuren) in 

mei 2003 een nieuwe richtlijn uitgegeven (SWKI Richtlinie 99-3) waarbij de tot recent 

gehanteerde classificatie (OK-klasse I, II en III) wordt verlaten en wordt uitgegaan van 

universele, ‘standaard’ operatiekamers. Onderscheidt tussen de OK’s m.b.t. kiemclassificatie 

wordt in deze richtlijn niet meer gemaakt. In de SWKI 99-3 wordt derhalve alleen nog 

gesproken van kwaliteitseisen voor “ruimten met hoge hygiënische eisen”. Internationaal zijn 

deze uitgangspunten ondertussen door meerdere landen overgenomen. 

 

De volgende kwaliteitseisen zijn daarbij voor de OK geformuleerd: 

 Voldoende groot plenum, naar de functie van de ruimte, met gedeeltelijke randafscherming 

tot 2.10 m boven de vloer. 

 Het operatiegebied dient het  operatieteam en de steriele instrumententafel(s) volledig te 

beschermen.  

 Recirculatie-units per OK waarbij circa driekwart van de ingeblazen lucht in dezelfde ruimte 

wordt gerecirculeerd en wordt toegevoegd aan circa één kwart aandeel verse lucht. 

 HEPA eindfilters (H13 of H14) over het gehele oppervlak van het inblaasplafond. 

 Polyester doek luchtverdeler, voor het verkrijgen van een homogene, turbulentiearme 

verdeling van de ingeblazen lucht. 

 Een verdringend luchtbehandelingsysteem met een dynamische afscherming van het 

operatiegebied naar de periferie waarbij de lucht zo wordt toegevoerd dat binnen het 

gehele operatiegebied vermenging met aanwezige vuile (perifere) lucht  wordt voorkomen. 

 De temperatuur van de ingeblazen lucht dient lager te zijn (1.5 – 2° C) dan die van de 

omgeving om de neerwaartse luchtstroom niet te belemmeren. 

 

Over het algemeen wordt (internationaal) uitgegaan van een lucht inblaassnelheid van 

(gemiddeld over het gehele uitblaasveld) minimaal 0.30 m/sec. 
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7.2 Luchtstroming in de operatiekamers 

De beheersing van de luchtstroming en de luchtkwaliteit in de operatiekamer vormen een 

essentieel onderdeel van het hygiënisch beleid op de operatiekamer. Er moeten daarom 

bepaalde eisen worden gesteld aan het toe te passen luchttoevoer- en afvoersysteem en de 

luchtbehandeling, die als volgt kunnen worden geformuleerd:  

 

 De wijze van luchttoevoer en het lucht inblaasprofiel boven de operatietafel moeten 

zodanig worden gekozen, dat de lucht geen contaminatiebronnen passeert alvorens in het 

operatie- gebied te komen. Ook over de instrumententafel dient uitsluitend schone lucht te 

stromen. Potentieel bacteriedragende deeltjes, afkomstig van de patiënt of van het 

operatieteam mogen niet via luchtbewegingen bij de patiënt of op de instrumententafel 

terugkomen. Een stromingspatroon dat hieraan voldoet, moet dus ook onder praktische 

omstandigheden, dat wil zeggen bij een in bedrijf zijnde operatiekamer met ingeschakelde 

operatielampen en de aanwezigheid van het operatieteam, stabiel blijven.  

 De wijze van luchtafvoer uit de operatiekamer dient zodanig te worden uitgevoerd, dat de 

lucht in alle richtingen vanaf de operatietafel gelijkmatig kan wegstromen. 

 De toe te voeren lucht moet een zodanige temperatuur hebben, dat de door personen, 

verlichting en apparatuur ontwikkelde warmte kan worden afgevoerd waarbij het 

temperatuurniveau in de ruimte niet te hoog wordt. 

 

7.3 Plenumgrootte in de praktijk 

In de Zwitserse en Duitse richtlijnen wordt een lans gebroken voor het installeren van grote 

inblaasplafonds in alle operatiekamers. Er wordt uitgegaan van plafonds met een afmeting van 

minimaal 3000 x 3000 mm en randafscherming. In de Engelse richtlijnen zou dit alleen nodig 

zijn in hoog aseptische (Ultra Clean Air) OK’s. 

 

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens en de mogelijkheid om alle OK’s universeel in 

te richten en te gebruiken. Het specifiek inrichten van OK’s, bijvoorbeeld ten behoeve van 

implantaat chirurgie is dan niet meer nodig aangezien op deze wijze alle OK’s voldoen aan de 

meest hoge hygiënische eis. Het volledige operatieteam alsmede de steriele 

instrumententafels worden binnen het operatiegebied onder het inblaasplafond geplaatst. 

Implantaatchirurgie is daarmee niet strikt voorbehouden aan enkele specifieke OK’s. Een 

nevenvoordeel kan zijn dat minder OK’s nodig zullen zijn in een nieuwbouwproject, omdat de 

inzet van beschikbare ruimtes kan worden geoptimaliseerd. 

 

Aangezien grote plafonds eveneens een grote behoefte aan een forse luchthoeveelheid 

hebben wordt uitgegaan van een klein deel centrale luchttoevoer en een groot deel 

recirculatie. Hiervoor worden in iedere OK recirculatie-units geplaatst die het te recirculeren 

deel direct of via een centrale luchtbehandelingkast, naar het plenum toevoeren en mengen 

met het centrale luchtdeel. 
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7.4 Recirculatie mogelijkheden 

Om de kans op postoperatieve wondinfecties te verkleinen is het (o.a.) nodig dat er schone, 

kiemvrije lucht in de operatiekamer wordt geblazen. Deze lucht dient vrij van turbulentie over 

een zo groot mogelijk oppervlak boven het operatieteam en de instrumententafels te worden 

ingebracht. Verontreinigingen in het operatiegebied worden aldus weggevoerd. De 

maatvoering van het inblaasplafond en de snelheid van de luchtinstroom staan hierbij 

regelmatig ter discussie. 

Bij conventionele installaties met 100% verse buitenlucht, is de maatvoering van het plafond 

tezamen met kasten en lucht- kanalen een onlosmakelijk onderdeel van het totale concept 

t.a.v. luchtbehandeling. Berekeningen over de totaal benodigde luchthoeveelheden en grootte 

van luchtkanalen liggen hieraan ten grondslag en veranderingen achteraf zijn niet aan te 

brengen. 

 

Voordelen luchtrecirculatie 

Bij recirculatieplafonds ligt dit wezenlijk anders. Het grootste technische voordeel is de 

wetenschap vooraf dat bekend is hoeveel lucht er centraal nodig is, onafhankelijk van de 

maatvoering van het plafond en de grootte van de ruimte. Voor het recirculatieplafond is 

centraal 1000 - 2500 m³/h verse (buiten)lucht per OK nodig (zie noot), wat, afhankelijk van de 

plafondgrootte, wordt aangevuld met een recirculatiedeel uit de betreffende OK. Voor een 

plafond van 3.2 m x 3.2 m is totaal ongeveer 11.000 m³/h lucht nodig. Deze totale lucht 

toevoerhoeveelheid wordt vervolgens via (HEPA) eindfilters die zich bij voorkeur in het gehele 

inblaasplafond bevinden, naar dezelfde OK teruggevoerd. De totaal beschikbare 

luchthoeveelheid per uur is dan voldoende om bij de genoemde maatvoering een 

inblaassnelheid van 0.30 m/sec te verkrijgen. 

 

Figuur 14      
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Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan is deze snelheid voldoende om een goede 

turbulentiearme, laminaire luchtstroom te verkrijgen. Deze voorwaarden zijn:  

 randafscherming aansluitend aan het inblaasplafond tot op ongeveer 2.10 m boven de 

vloer en 

 het zo veel mogelijk schuin plaatsen van de operatielamp achter de operateur om 

verstoring van de neerwaartse luchtstroming te voorkomen.  

Met aanvullende maatregelen op het gebied van operatietechnieken en gedrag en discipline 

van alle betrokken medewerkers is het mogelijk lage kiemgetallen te genereren en aldus de 

kans op postoperatieve wondinfecties te verkleinen.  

 

Voor een optimale stabiliteit en werking van de neerwaartse luchtstroming, vooral in het 

middengebeid, kan het inblaasplafond worden uitgevoerd met meerder temperatuurzones of 

verschillende snelheden. In Nederland wordt hoofdzakelijk voor het eerste systeem gekozen, 

in de overige landen wordt meer gebruik gemaakt van de zogenaamde “differential flow”.  

 

Economische voordelen 

Naast de grote voordelen op het gebied van hygiëne en gebruikersvriendelijkheid vormen de 

recirculatie-units ook uit economisch oogpunt een verbetering. Afhankelijk van de situatie ter 

plaatse zijn de  totale investeringskosten lager dan bij een conventioneel systeem.  

De grootste winst is echter te behalen in de exploitatiesfeer.  

Vooral bij een OK renovatieproject, waarbij vaak sprake is van weinig technische en financiële 

ruimte, bieden recirculatieplafonds een  grote uitkomst. Veelal kunnen de bestaande centrale 

installatie en kanalen worden gehandhaafd en hoeft dus alleen het plafond te worden 

vervangen. De kosten van het recirculatieplafond vormen dan wel de hoofdmoot, maar elders 

hoeven geen investeringen te worden gepleegd.  

 

Figuur 15 
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Het recirculatieplafond wordt reeds vele jaren met succes toegepast in meerdere Duitse en 

Zwitserse ziekenhuizen en in Nederland zijn in 2003 de eerste OK’s hiermee gerenoveerd, 

hetgeen aangeeft dat deze ontwikkeling een stevige plaats heeft verworven in de discussie 

rondom luchtbeheersing, infectiepreventie en economisch denken. 

 

Figuur 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadelen lokale luchtrecirculatie 

In sommige praktijksituaties blijken de ventilatoren van de lokale recirculatie-units binnen de 

OK een (te) hoog geluidsniveau te produceren. Bij de keuze van de leverancier dient er dan 

ook nadrukkelijk op te worden gewezen dat het geluidsniveau de maximum waarde van de 

SWKI 99-3 niet mag overschrijden. Deze maximum waarde is gesteld op 48 db(A), gemeten in 

het midden van het operatiegebied, op een hoogte van 1.75 m boven de vloer en bij een 

installatie in vol bedrijf. 

 

Indien wordt getwijfeld aan het geluidsniveau bij deze lokale uitvoering met recirculatie-units 

en bij nieuwbouw, kan worden overwogen de recirculatieventilatoren te plaatsen in de 

technische ruimte boven de OK, waarbij de recirculatielucht direct wordt toegevoegd aan het 

aandeel verse lucht (centrale recirculatie). Mits hiervoor de ruimte aanwezig is. 
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Noot: 
De ventilatie in een OK moet aan een aantal randvoorwaarden/eisen voldoen: 

 Voorkeur heeft een niet-mengend systeem. 

 De toegevoerde lucht wordt door HEPA-filters gevoerd en is kiemvrij. 

 Er is sprake van overdruk in de OK (drukhiërarchie) en dit wordt gevalideerd. 

 Achtergrondconcentratie aan inhalatieanesthetica mag niet te hoog worden (niet boven 

20% van de grenswaarde uitkomen). Dit kan beheerst worden door het gebruik van 

adequate bronafzuiging (naar de stand van de techniek) 

 De blootstelling aan inhalatieanesthetica wordt periodiek beoordeeld door middel van 

metingen. 

 De ventilatie wordt niet bepaald door de ventilatievoud maar door de toevoer van verse 

buitenlucht in combinatie met de grootte van de ruimte, voor grotere OK’s is namelijk een 

minder hoge ventilatievoud nodig. OK’s kunnen een inhoud hebben van 125 tot 150 m³. 

 Wat resulteert in de toevoer van verse buitenlucht variërend van 1000 m³/h tot 2500 

 m³/h. 

 Indien lucht op een OK wordt gerecirculeerd, wordt het systeem zo ingericht dat elke OK 

 zijn eigen recirculatiesysteem heeft en uitwisseling van verontreinigde lucht tussen OK’s 

 niet kan plaatsvinden. 

(Bron: Advies branchecommissie narcosegassen 2010) 
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7.5 Plaats van het inblaasplafond in de ruimte 

Het is een historisch gegeven dat de operatietafel en de operatielamp in het midden van de 

OK worden opgesteld. De ontwikkeling in de luchtbeheersing heeft er toe geleid dat het 

inblaasplafond dientengevolge eveneens in het midden van de OK werd geplaatst met de 

lampdoorvoer in het midden van het plenum. In de loop van de jaren heeft dat tot gevolg 

gehad dat door de vergroting van het inblaasplafond, de ruimte voor de anesthesie aan het 

hoofdeinde steeds krapper werd, daar wel de apparatuur een uitbreiding zag maar de ruimte 

hiervoor niet evenredig toenam. 

 

Figuur 17      Figuur 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de ontwikkeling van integrale OK-concepten wordt deze opzet verlaten. Wel wordt de 

operatietafel nog in het midden van de OK gesitueerd, maar het  inblaasplafond én de 

operatielampen worden decentraal opgehangen. Het hoofdeinde van de patiënt blijft (buiten of 

aan de rand van het inblaasplafond) aan de anesthesiezijde maximaal bereikbaar, er is meer 

ruimte voor anesthesieapparatuur en de ruimte aan het voeteneind wordt maximaal benut 

voor de opstelling van steriele instrumententafels onder het (vergrote) inblaasplafond.  

 

Figuur 19      Figuur 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dergelijke opstelling komt meer tegemoet aan de wensen van zowel het anesthesieteam 

(meer ruimte voor apparatuur) als aan de wensen voor het operatieteam (betere positionering 

onder het inblaasplafond). 
  



29 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkeling van Integrale OK-concepten 

 

7.6 Nieuwe uitvoeringen van inblaasplafonds en inblaassystemen 

Een ontwikkelingen van de laatste jaren is het installeren van een octogonaal inblaasplafond. 

Het octogonaal inblaasplafond is het enige plafond wat in de praktijk voldoende flexibel 

werkbaar is met gebruik van meerdere pendels en een luchtgeleiding/randafscherming.  

Ook het plaatsen van een voorzieningenbrug is hierbij goed mogelijk. 

 

Figuur 21             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grote voordeel van een octogonaal inblaasplafond is gelegen in het verminderde netto 

oppervlak (circa 7 m²) ten opzichte van een even groot plafond van 3 bij 3 meter door het 

‘wegnemen’ van de vier hoeken. Hierdoor is een minder grote hoeveelheid te recirculeren en 

in te blazen lucht nodig hetgeen rechtstreeks de exploitatie ten goede komt. De opstelling van 

anesthesieteam, operatieteam en steriele instrumententafels is zeer flexibel en ingreep gericht 

uit te voeren. 

 

Figuur 22    Figuur 23 
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Een van de laatste ontwikkeling op het gebeid van lucht inblaassystemen in de OK is het 

Zweedse Opragon systeem. Het Opragon systeem is een volledig andere manier van 

luchtbeheersing (en infectiepreventie) in de OK en de opdekruimte. 

Bij de ontwikkeling van dit systeem is niet voortgeborduurd op het bestaande principe met een 

inblaasplafond, maar is gekozen voor een andere benadering van de complexe materie van 

luchtbeheersing en infectiepreventie.  

 

De werking van OPRAGON is kort samen te vatten als een volledig (semi-) laminair downflow 

‘twee temperaturen’ systeem (liever te spreken van een unidirectionele downflow) voor de 

gehele operatiekamer. Het te beschermen gebied wordt daarmee in principe groter dan de 

voor de huidige OK’s “ingetekende vierkante meters” van het operatiegebied. 

Het systeem werkt op basis van twee temperaturen: de ruimtetemperatuur die door het 

personeel kan worden ingesteld en een licht koelere middenzone (ΔT van maximaal 2°C). Dit 

temperatuurverschil wordt altijd in stand gehouden, ook bij extra warmteontwikkeling in de OK. 

 

De middenzone (de OPRAGON 8 of 12) beschermt het wondgebied tegen de kiemen van het 

operatieteam daar direct omheen, met HEPA gefilterde lucht.  

De buitenzone wordt eveneens voorzien van HEPA gefilterde lucht. 
 

Figuur 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

De toevoerlucht wordt ingeblazen over het gehele oppervlak van het plafond en alleen laag 

afgezogen in 4 hoeken of wanden. 

Zo ontstaat een, op  temperatuur gecontroleerde, unidirectionele downflow van HEPA 

gefilterde lucht in de gehele ruimte. 
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7.7 Afnamepunten en voorzieningen: pendels of voorzieningenbrug 

Ten behoeve van de in de operatiekamer gebruikte apparatuur dienen zeer veel 

voorzieningen te worden aangelegd, zoals elektra, medische gassen en bekabeling ten 

behoeve van automatisering en digitalisering. 

In het verleden werden medische gassen aangeleverd in grote gasflessen die achter op het 

anesthesietoestel werden geplaatst of in een verrijdbare vorm op de OK neergezet. 

 

Met de introductie van de centrale gassenvoorziening verdwenen de flessen en werden 

aansluitvoorzieningen in de muur van de OK gerealiseerd en later vanuit het plafond in een 

zogenaamde pendel of voorzieningenzuil. Deze pendel kan in hoogte worden versteld en 

heeft daarnaast meerdere draaimogelijkheden door het gebruik van één of meerdere 

draaiarmen.  

 

Vaak wordt er gebruik gemaakt van twee of drie pendels: één voor de anesthesie die meestal 

in een hoek van de OK wordt geplaatst en één of twee voor de chirurgie, waarvan één kan 

worden gekoppeld aan de stoelconstructie van de operatielamp, de andere als separate 

opstelling, meestal aan het voeteneind. 

 

Het zal duidelijk zijn dat de pendelconstructies door hun massale uitvoering een ernstige 

belemmering vormen voor de ingeblazen kiemvrije lucht die op zijn weg naar de operatiewond 

meerdere obstakels tegenkomt in vorm van operatielampen en draaiarmen van de pendel en 

niet zelden ook nog de pendelkop met apparatuur, want die heeft men liefst zo dicht mogelijk 

bij het operatiegebied. 
 

Figuur 25 
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Een grote verbetering is het gebruik van een voorzieningenbrug aan de anesthesiezijde van 

de OK, waarin niet alleen afnamepunten en aansluitingen voor apparatuur kunnen worden 

opgenomen, maar tevens mogelijkheden bestaan om losse apparatuur in consoles met 

draagplateaus op te nemen.  

In veel academische klinieken (cardiochirurgie) wordt hiervan gebruik gemaakt. 

 

Figuur 26 

 

 

 

 

 

Met de komst van de nieuwe types inblaasplafond en de wens om deze plafonds groter te 

dimensioneren is de mogelijkheid ontstaan alle ontwikkelingen te combineren in een integrale 

oplossing: 

 

 

 

 

 

 

Inblaasplafond 

Randafscherming 

Voorzieningenbrug 

Apparatuurconsoles 

Verlichting operatiegebied 
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De voorzieningenbrug die rondom, driezijdig of als balk (bij cabineconstructie) kan worden 

uitgevoerd, sluit aan op de hoeken van het (vergrote) inblaasplafond.  

De ruimte tussen de brug en het plafond wordt gesloten door middel van een glaswand die 

daarmee fungeert als luchtgeleiding/randafscherming. 

De onderzijde van de brug bevindt zich op circa 2100 mm + vloer. 

Het grote voordeel van een dergelijke brug is de mogelijkheid om alle apparatuur buiten het 

operatiegebied op te stellen, waardoor minimale verstoring van het lucht stromingsprofiel 

onder het inblaasplafond ontstaat. 
 

Figuur 27 
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8. Nawoord 

Het ontwerpen, bouwen en inrichten van een Operatieafdeling is voor menigeen een niet 

dagelijkse bezigheid. In dit document wordt een overzicht gegeven van hedendaagse 

ontwerpmogelijkheden, richtlijnen en ontwikkelingen, voor zowel ontwerp- en bouwpartijen als 

gebruikers.  

 

De Operatieafdeling is een boeiende afdeling waar door professionals tot hoog complexe 

ingrepen in het menselijk lichaam worden verricht. Vanwege haar nieuwswaarde, maar ook 

vanwege nieuwsgierigheid is de Operatiekamer de afgelopen jaren een gewild object 

gebleken voor veel televisieprogramma’s.  

 

Het maximaal faciliteren van deze afdeling op het gebied van bouw en inrichting is een 

uitdaging die alle professionals buiten en binnen de muren van het ziekenhuis tot zich behoren 

te nemen. Met deze publicatie is getracht daaraan een objectieve bijdrage te leveren.  
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