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VOORWOORD 

Dit rapport sluit een periode van enkele maanden af waarin ik het genoegen heb gehad om de 
operatie-afdeling van het St.Maartens Gasthuis te Venlo van dichtbij te mogen bekijken. 
Door de plezierige omgang met de medewerkers heb ik nooit het gevoel gehad een vreemde 
eend in de bijt te zijn geweest. 
Dr. A. Kastelein, ir. M. Kirkels, Miriam Eijdems en Minke van Manen hebben mij als 
begeleiders op het rechte pad gezet, bruikbare zijwegen getoond en uit dalen gehaald. 
Functionarissen van andere ziekenhuizen hebben geheel belangeloos tijd voor mij vrijgemaakt. 
Last but not least zorgden mijn ouders voor geestelijke en technische ondersteuning. 

Graag wil ik iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen van harte bedanken. 
Zonder die hulp zou deze operatie nooit zijn geslaagd. 

Marcel Willemsen 
Blerick, juli 1997 



ABSTRACT 

The aim ofthis study was to investigate whether or not the present built environment of the operating 
department block satisfies the user demands conceming building construction and lay-out. 
Comparison of user demands and restraints imposed by the present construction, spatial equipment and 
geography of the operating department block with the present practicable use of the block gave a clear 
insight into the possibilities of improvement. 



Summary 

SUMMARY 

Introduction 

Tuis study was carried out by order of the operating department's management of St.Maarten's Hospital 
in Venlo. The aim was to investigate whether or not the present built environment of the operating 
department block satisfies the user demands conceming accomodation, building construction and lay
out. F or that purpose inventories containing user demands and restraints imposed by the present 
construction, spatial equipment and geography of the operating department block were made. 
Comparison ofuser demands with the present practicable use of the block gave a clear insight into the 
possibilities of improvement. 

1. St.Maarten's Hospital and its Operating Department 

In this chapter brief descriptions of St.Maarten's Hospita} and its operating department are given. 

Ll St.Maarten's Homital 

According to the number ofmedical specialisms, St.Maarten's Hospita} in Venlo is a general hospital. 
The catchment population of approximately 145,000 bas 534 beds at its diposal. The yearly admission 
amounts to over 14,000 patients ofwhich some 8,800 are operated on at the operating department (OD). 
In general, clinical threatment is laborious. When operating, specific high graded equipment is used. 

Ll The Operating Department's Lay-out 

The operating department contains ten operating theatres ofwhich two are used as storage rooms. Each 
operating theatre consists of an operating suite, an anaesthetic room and a scrub room. Both rows of 
five theatres each are seperated by a central corridor used for pre- and post-operative patient transfer, 
removal of dirty instrumentation and disposal, transportation of mobile equipment ( e.g. microscope) 
and transfer of the staff. On the opposite side each operating suite is connected with a sterile corridor 
used for storage of instrumentation and other sterile materials. By means of seperated doors both 
corridors are accessible for supply. 

2. Statement of the problem 

In this chapter, the problem and the model of approach will be considered. 

il Motive 

Not only the fact that the Operating Department block was built fifteen years ago (which is generally 
considered as its life time) but also intemal and external developments gave rise to the question whether 
it is still able to satisfy the user demands conceming accomodation, building construction and lay-out. 
New developments in operation techniques (e.g. non-invasive surgery like therapeutic endoscopies) and 
anaesthetic techniques (e.g. the more frequent use of local anaesthetic) combined with changes in the 
Hospital's vision of care allow an extension of the number of policlinical operations and day-treatments 
formerly done at the 0D. 
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Summary 

Mechanical ventilation systems are of great importance for preventing the patient from post-operative 
infections. Tuis issue is closely connected with other fields of attention like working conditions, indoor clirnate 
and well-being of the staff. 
The effectiveness of supplementary measures for improving air quality ( e.g. operating suits covering the 
whole body which are provided with supply and suction of air) is often beeing discussed. 

2.2 Statemmt of the problem 

The on-management would like to know whether or not the built environmmt of the Operating Department 
block satisfies the user demands conceming building construction and lay-out. 
The mission statemmt of the project was 'Determine the need of adaption'. 

2.3 Apj>roach 

In order to determine the need of adaption the following questions should be answered: 
who are the users of the Operating Department block? 
what activities does the primary process consist of? 
what aspects have to be regarded as the most relevant and what requirements are made by the users 
in this respect? 
what are the topical design requirements and prescriptions conceming OD-blocks? 
what are the technical, financial and political boundaries changes are possible within? 

The general structure of the presented model of approach (see figure A) is partly based on the enviraunental 
technology model developed by Eindhoven University ofTechnology [Waalwijk, 1990]. 

~ 
.. -··· -~ii~~t-;;ï~~~-_._._._:_· -. -.. ~:.· ----_·_-.~~;·;:1~1j ~::: '. '..'.:::: _: :: '..'.'ï~i~;d-~;~;::'_·:~:-, :: _.: _. _. _. _._. ~:: ~:::: ~~t~~~;-~;::: :.-_·_::. -.. --:.:~::: _.: '--···------ --------. 

:_ requirements · requirements :_ requirements and ; : developments .: :_ other aspects 

·- ------------·· ·-----~~~~~~?!!~----·· --------·· . ·-. ---------- ---· -

Figure A: Model of approach 

The study was carried out by means of observations, interviews and reading literature. 

Observation 
Following the primary process, many impressions were gathered conceming working-methods, routings and 
possible obstructions. 

Interviews 
In order to get more insight in procedures, user requirements and interdependences between relevant aspects, 
staff interviews were carried out not only at St.Maarten's Hospital hut also at four other hospitals. 

Literature 
Because they are used as reference for considerations of building requests, the functional and tectonical 
standards conceming new building of an operating department block in a general hospital stated by the 
College ofhospital supplies (CVZ) have been studied. 
Special literature provided insight in new developments. 
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Summary 

3. Results 

In this chapter we deal with the results from the study. 
In order to provide more insight in policies and procedures, a short description of the primary process 
will be given first. Comparison of the actual situation and working-methods with standards and 
requirements provides a clear insight in arias of irnprovement (section 3 .2). An overview of all possible 
irnprovements will be presented in section 3.3. 

il Primary process 

Patients to be operated on are transferred on a bed from the various nursing departments to the 
Operating Department by a co-operator of the ward and a nurse. 
After having checked the patient's identity and status in the guard room, the patient is transferred 
between hospita} bed and trolley fitted with an operating table. 
As soon as the operating theatre is free, the patient is transferred to the anaesthetic room. 
While the scrub nurse (dressed in an operating gown and wearing gloves) prepares the sterile trolleys in 
the operating room, the patient is beeing anaesthesized and intubated by the anaesthetic assistant and 
the anaesthetist. When the patient is unconscious, he's transferred to the operating room, connected to 
the anaesthetic machine, positioned for the operation, and covered partly with diposable operating 
sheets. 
After having washed their hands in the scrub room, the surgeon and bis assistent put on operating 
gowns and gloves. During the operation, the circulation nurse connects the sterile and non-sterile area 
bytaking supplementary requisites (e.g. instrumentation) out of the storage room. 
After the operation, the patient is brought up and extubated by the anaesthetist. Meanwhile all used 
materials like instnunentation, operating gowns, sheets, swabs and disposables are collected and 
transported to the disposal room for temporary storage. 
As soon as the patient is stable, he is transported to the bed holding area and transferred to the bed. 
Finally, the patient is admitted to the recovery area and monitored. When he bas fully recovered 
consciousness, the patient is transferred to the nursing department. 

3 .2 Possible irnprovements 

Entrance and exit of the Operating Department 
Standard: According to the standards stated by cvz, seperated bays for patients, operating staff 

and materials are required. Every entrance and exit of the 0D should be constituted as 
a bay. 

Situation: In practice one can notice that the doors of the operating staffbay and the disposal bay 
leading to the on-corridor are never closed. An entrance bay for clean and sterile 
materials doesn't exist at all. Furthermore, access to the Operating Department is not 
secure, especially the staff changing areas. 

Patient transfer 
Standard: There are three possible systems for pre-operative patient transfer: 

1. In the guard room the patient is transferred between hospita! bed and trolley; next 
the patient is transferred to the operating table in the operating room, which means that 
he bas to be lifted twice. 
2. In order to lift the patient just once, he is transferred on a trolley fitted with an 
operating table in the guard room. 
3. The patient is transported to the operating room on a bed supplied with clean sheets 
where he is transferred to the operating table. In system 3 no trolleys are used. 
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Situation: 

As there isn't any proof that these transfer systems have different probabilities of 
contamination, the choice depends on practical and economical considerations 
[Gez.ondheidsraad, 1990; Werkgroep Infectie Preventie, 1992]. 

Summary 

Wrth a few exceptions, system 3 is used at St.Maarten's Hospital. For lack of a seperated 
storing room, trolleys are stored in the corridor opposite the guard room and recovery area. 

Stajf changing areas 
Standard: There should be seperated staff changing rooms for ladies and gentlemen, each at least 48 

m2_ 
Situation: Both men's and women's staff changing room are about 35 m2

• 

Meeting-room 
Standard: 

Situation: 

A meeting-room (surface: 10 to 12 m2) on the outside of the OD-block, destinated for 
meetings between a limited number of persons (e.g. staff meetings and reception of sale 
representatives) is advised. 
At St.Maarten's OD-block there isn't such a meeting room. When necessary, the instructioo 
room or a room outside the OD-block is used. 

Clean materials bay 
Standard: A bay (surface: about 6 m2) for supply of clean and sterile materials is recommended. Tuis 

bay should not be used for storage. 
Situation: The entrance used for material supply is not constituted as a bay. 

Disposal bay 
Standard: 

Situation: 

Sanitary 
Standard: 

Situation: 

Woriflow 
Standard: 

Situation: 

Stay 
Standard: 
Situation: 

Fortemporary storage of disposables and used materials (e.g. instrumentarium), a 
disposable bay of at least 6 m2 is to be used. 
At St.Maarten's Hospital, a room of 29 rn2 is rnainly used for storage of disposables and 
used materials. Apart of the room is used for utility. The fact that the door is never closed 
has already been mentioned. 

As a precaution against infection, the wash-basins on the lavatories should be fitted with 
taps that can only be operated by elbow or electronically. 
In the lavatories, wash-basins are fitted with taps that can be operated solely by hand. The 
taps of the wash-basins installed in the staff changing room can be operated bath by hand 
and by elbow. 

In order to support all activities, the with of each corridor should be sufficient. Therefore it 
isn't advisable to store any equipment in the corridors. 
The with of the sterile storage rooms (approxirnately 1.9 m) isn't sufficient for the handling 
of sterile rnaterials. In practice, one can notice that the trolleys stored opposite the guard 
room restrict the passage which may lead to (near) collisions. Sometirnes it can also be 
noticed that trolleys are temporarily stored on the main corridor. 

There should be a staff coffee-room of at least 36 m2
. 

The width of the present coffee-room (surface: 57 m2) is said to be insufficient. 
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Dictation room 
Standard: 

S ituation: 

Summary 

In behalf of the drafting and dictation of operation reports, a dictation room (3 m2) can be 
used. 
Most drafting and dictation is done in the operating room immediately after the operation 
when waiting for the next patient. Sometimes surgeons use the instruction room for 
reporting. Non of the surgeons interviewed indicated a need of such a room. 

Jnduction of anaesthesia 
Standard: Patients can be anaesthetized in the operating room as well as in a separated or centraI 

preparatioo room. By using separate preparatioo rooms, set-up times can be deminished. 
They have the additiooal advantage of constituting a bay between operating rooms and 
central corridor. 
In literature, anaesthecia in the operating is sometimes advised in order to prevent 
unconscious patients from beeing transferred [Van Geenen, 1996a ]. 
At certain stages of inductioo, patient's auditory organs may be very sensitive to noise. 
Therefore, a quiet environment is necessary. 

Situation: In general, induction of anaesthesia is practised in seperated preparatioo rootns. Whilst they 
acknowledge the advantages of anaesthecia without preparation, the anaesthetists advocate 
a flexible use of the operating rooms. 

Scrub rooms 
Standard: 

Situation: 

From the interviews it can be derived that prolooged set-up times between operatioos may 
cause some irritation and that preparation often is disturbed by opening the doors of the 
preparatioo room. The windows between the scrub room and anaesthetic room do not have 
the facility to be obscured which is not conducive to rnaintaining the patient's privacy 
[internal report by Medirisk, 1997]. 

In order to observe the reconnnended hierarchical air pressure distribution, the scrub room 
should be separated from the operating room. 
The scrub room is not fitted with a door to separate it from the operating room. 

Preparation of sterile trolleys 
Standard: Sterile trolleys can be prepared either in the operating room or in a separated trolley 

preparation room. The room sterile trolleys are laid up in should be the cleanest area with 
the highest air pressure. 
According to Medirisk, the practice of preparing sterile trolleys in the operating room is to 
be deprecated. Preparation rooms with direct access to the operating room is strongly 
recomrnended [Medirisk internal report, 1997]. 

Situation: All sterile trolleys are laid up in the operating room. 

Surgery 
Standard: 

Situation: 

lt is advised that the doors leading to and from the operating room (especially the door 
between operating room and sterile trolley preparatioo room) can be opened en closed 
automatically. Communicating doors should be fitted with a glaz.ed panel. During 
operatioos the operating room is to be entered solely by way of a bay (e.g. the scrub room). 
Preferably, all working rooms should have viewing possibilities and entrance of day-light 
[Dirksen et al, 1997]. 
The door leading to the the sterile storage is the ooly door in the operating room to be 
opened and closed automatically, it is the ooly door fitted with a glaz.ed panel, too. The 
absence of a door between scrub room and operating room bas been mentiooed before. The 
operating room have neither viewing possibilities nor entrance of day-light. 
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Plas tering 
Standard: 

Situation: 

Recovery 
Standard: 

Situation: 

Storage rooms 
Standard: 
Situation: 

Summary 

When not using dust-free plaster bandages, a separated plastering room next to the 
operating room is advisecl. As plastered patients are mostly unconscious, the room should 
be fitted with the necessary connections for anaesthetic equipment. On the condition that it 
will be cleanecl immecliately after the operation, the anaesthetic room could be usecl for 
plastering. 
By absence of the necessary connections, practically all plastering is clone in the operating 
room in stead of the plastering room. 

The standards stated by cvz indicate that the recovery area should be able of lodging I .5 
recovery bed for each operating room. In order to provide sufficient space for taking 
(anaesthetical) actions, 15 m2 per bed are neecled. 
Like all working rooms, the recovery area prefèrably should have viewing possibilities and 
entrance of day-light [Dirl<sen et al, 1997]. To prevent dazzling of the patient, asymrnetrical 
ceiling lighting is recommendecl. 
In case the recovery area is fully occupied (15 beds), handling space for a small number of 
beds is limitecl by two construction colunms. 
The recovery area is fitted with a small viewing window. 
Some ceiling lights are installecl at the patient's eye height and may cause dazz1ing of the 
patient. 

The storage rooms should have sufficient space for storing and materials handling. 
Though bath sterile storage rooms have enough tloor space, their width (approxirnately I .9 
m) is insufficient for materials handling. As the storage system requires 0.65 rn, the 
remaining space for sterile trolley and materials handling is only I .25 m. The resulting 
werking posture may cause back injuries to the staff, especially when stretching or bending 
with rather heavy instrumentation sets (up to 9 kg). 

Receptionist's office 
Standard: The receptionist's office should be situatecl at the the entrance of the operating dapartment at 

close distance of guard room and recovery area. 
Situation: The receptionist's office is not situatecl at the the entrance of the OD-block. 

Work rooms /or head of surgery, head of anaesthesia, anaesthesists, and surgeons. 
Standard: Each work room (at least 12 m2) should be situatecl within the clean area of the operating 

department. 
Situation: The head of anaesthesia uses a slightly too small work room (11 m2}. According to the 

heads ofanaesthesia and surgery and apart of the operating staff, the situatioo ofboth work 
rooms at some distance of the operating rooms is not conducive to maintaining effective 
communicatioo. There isn't a room for surgeons at the operating department. Noo of the 
surgeons interviewecl indicatecl a need of such a room. 
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Summary 

Ventilation systems 
Standard: 1. Hierarchical air pressure distribution 

Situation: 

In order to avoid air moving from dirty to clean areas, control of pressure distribution 
and air movement by mechanical ventilation systems is necessary. The following 
hierarchical air pressure distribution must be observed [College voor 
Ziekenhuisvoorzieningen, 1995]: 
- sterile trolley lay-up room 
- operating room 
- preparation room 
- sterile storage room 
- recovery area 
- clean storage room 
- clean corridor 
- scrub room 
- other storage rooms 
- werking room 
- coffee room 
- clean material bay 
- bed holding area 
-guard room 
- staff changing room 
- dirty corridor 
- disposal bay 
- hospital corridor 

Though there aren't compulsory rules conceming air quality (number of germs per m3) 
in the Netherlands, one has generally agreed on demanding the highest air quality for 
hip surgeries. 
Dividing the operating room in three working areas (anaesthesia, surgery and 
circulation nurse) could result in better air quality in the operative zone [Graafinans, 
1992; Van Geenen, 1996a]. 

2. Operating lamp and air inlet 
Ventilation systems do not allways operate as was intended because of the heat 
production of the surgical team and the operating lamp [Graafinans, 1992]. Air control 
is also disturbed by the umbrella shape of the operating lamp [Van Wijk, 1996]. 
A number of small, aerodynamical shaped operating lamps mounted next to the air 
in let is advocated by cvz [College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1995]. 

1. Hierarchical air pressure distribution 
The missing door between scrub room and operating room and the doors of the 
changing rooms and disposal storage room being open, are not in line with the 
forementioned hierarchical air pressure. 
The operating room may not be the most suitable area for preparing sterile trolleys 
immediately after an operation [Medirisk intemal report, 1997]. 
The removal of dirty instrumentation from the operating room via the clean scrub area 
contradicts the basic principles of infection control [Medirisk intemal report, 1997]. 
Orthopaedy surgeons favour a reduction of the number of doors in the operating room 
and movements of the operating room personnel. 
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Logistics 

Summary 

2. Operating lamp and air inlet 
The operating rooms are fitted with large operating lamps and supplementary smaller 
sattelite lamps. 

When evaluating tectonical designs, not only the functional and tectonical standards have to be 
consulted hut the logistic performance bas to be considered also. 
The built environment should support the effective and efficient execution of all functional activities 
[Haak, 1990]. 

Number of operating rooms 
Standard: On the basis of the number and the kind of operations executed by the operating 

department, an indication of the number of operating rooms needed can be derived 
[College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1995]. 

Situation: Considering the intemal and extemal developments mentioned in section 2.1 it can be 
derived from the yearly production figures (1994 to 1996) of St.Maarten's Hospital 
that seven operating rooms will be adequate. 

Workflow in the operating zone 
Standard: The design of the operating department should support a safe, efficient and effective 

service. All distances to be covered by the staff should be minimised and as curveless 
as possible, especially when transporting patients, trolleys or equipment. To avoid 
equipment being stored on the corridors, sufficient storage room is needed. 

Situation: 1. Flow of patients 
When considering the flow of patients, it can be derived from the production figures 
(table A) that particularly orthopaedy and surgery are assigned to operating rooms too 
far away from the guard room and recovery area. 
lt would also be beneficia! if emergency cases were assigned to an operating room at 
shorter distance. However, orthopaedy and surgery partly need an operating room with 
a surface similar to rooms 5 and 6. 

. . :,· .• '·. ,.,•, .. · . 
speel" operatlng rwmberQJ-·.~•··· .· . mean numbetot 

' ~NO patlenta (1H8) ~-.··N8Sloil 
' 

., 
,·- .. ' . . per ·. 

surgery 415 2679 2.8/2,3 

orthopaedy 6 1572 4.1 

gynaecology 9 1455 4.5 

ear, nose and throat surgery 1 811 4.7 

urology 10 718 3.3 

eye surgery 7 1~ 3.6 

plastic surgery 7 350 3.1 

jawsurgery 1 235 2.4 

neuro surgery 1/2 201 2.5 

Table A: 1996 production jigures 
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Summa 

2. Obstructions 
Sometimes the flow of patients is slightly obstructed by the trolleys and operating tab les 
stored opposite the bed holding area and guard room. 
Ideally, the guard room and the bed holding area were situated in such a way that the route 
patients are transported oo didn't curve. 
In case the recovery area is fully occupied (15 beds), handling space fora small number of 
beds is limited bytwo coostructioo columns. 
It has already been mentiooed that the working rooms are situated at some distance of the 
operating rooms and that space for loading and wlloading trolleys in the sterile storage 
rooms is too narrow. 

Summary of pote:ntial improvements 

Table B shows an overvievv ofpote:ntial improvements based oo the ascertained shortcomings. A divisicn into 
4 domains of attenticn is made: 
S: air flow control and aseptic conditions; 
L: logistics; 
P: quality issues beneficial to patients; 
0: other issues. 

Every issue is rated for radicality and importance. The party concemed, cowrter-indicatioo and subjects of 
attentioo are mentioned, too. 

3. 4 Conclusions and recornmendations 

From the fore-mentioned resuhs it can be coocluded that some issues coocerning the buih environment of the 
Operating Department block are capable of improvement. 

In the field of air flow control and aseptic techniques (S), the major possibilities of improvement are related 
to the hierarchical air pressure distribution. 
In order to avoid air moving from 'dirty' to clean areas, the scrub room should be separated from the 
operating room, and the corridor used for material supply should be fitt.ed with doors. As the sterile storage 
room should have the highest air pressure and quality, it would be beneficial if it was not situated on the 
outside of the operating department. 
By means of assignment of the specialisms to the operating rooms based on the magnitude of the flow of 
patients, logistics (L) could be improved. 
Widening of the sterile storage rooms and removal of the receptionist's office to the entrance of the o~block, 
would also support more efficient and effective service. 
Regarding quality issues beneficia/ to patients (P), improvements can be achieved by separating pre- and 
post-operative flows of patients, by executing induction of anaesthesia in the operating room, and by 
obscuring and/or reducing the windows between the scrub room and anaesthetic room. 
Finally, security of the access of the operating department can be regarderd as an improvement in the field of 
other issues (0). 

As mentiooed in table B, some issues rnay be interrelated. Since there are also differences in scope, radicality 
and importance, clustering of all issues will facilitate the decision what items of improvement to choose. 
In figure B the issues listed in the category headed A are coosidered the most important possibilities of 
improvement, whilst the issues denoted B1 (issues coocerning air flow control and aseptic techniques), C1 

(logistic items) and 01 (quality issues beneficia} to patients and other issues) respectively Bi, C2 and Di refer 
to potential improvements with a fair respectively moderate additional value. 
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r=radicality i=importance 
•=moderate **=fair ***=streng 

.. ~,'r:~'ij~~~<· ·~ •, ~. 
~::.;:!_,.,~;:l: 

AIR FLOW CONTROL/ASEPTIC CONDITION$ (5) 

1. removal of the 11erlle storage patlent (better precautlon 
agalnst lnfectlon) 

2. aeparatlon of the acrub room and patlent (beller precautlon 
the oporatlng room agalnat lnfectlon) 

3. conatructlon of a clean and aterlle patlent (beltor precautlon 
auppty bay agalnat lnfectlon) 

4. aeparatlon of pre. and poat- patlent (better precautlon 
oparatlve flow& of patJenta and agalnat lnfectlon); 
materials ataff (much clearar routlnga) 

5. fitting the wash-baains on the patlent (beller precautlon 
lavatorln wlth tepe that can only be agalnat lnfectlon) 
oparated by elbow or electronlcally. 

6. 111lgnmant of the apeciallam• to the patlent (beltor precaution 
oparatlng rooma baaad on the degree agalnat lnfectlon) 
of 'cleanneas' 

7. inatalletlon of aerodynamlcally patlent (beller pracautlon 
ahaped operatlng lamps agaln1t lnfectlon) 

8. lnatallatlon of door ahuttera (ateff petlent (beller precautlon 
changlng room and dlapoaal bay) agalnat lnfectlon) 

LOGISTICS (L) 

1. aaslgnment of the apaclallama to the operatlng ateff (ahorter 
operatlng rooma based on the dlatancaa to be covered) 
magnitude of the flow of petlenta 

2. wldening of the sterlle atorage operatlng staff (aesler loadlng 
rooms and unloadlng of aterlle 

trolleys) 

3. rornoval of the guardroom and the operatlng staff (lhortor 
recovery aree to tha centra dltancea to be covered) 

4. rornoval of the racaptloniara off,ce to operatlng staff and vlaltora 
the entranca of the oo-biock (more effectlva 

communlcation and aecurlty of 
the changlng rooms) 

5. provislon of a trolley storage room operaUng ataff (enlargement 
of the pauaga) 

6. cantrallzation of the worklng rooms operatlng ataff (more effective 
(haad of anaeateaia and heed of communlcatlon) 
aurgary) 

QUALITY ISSUES BENEFICIAL TO PATIENTS (P) 

1. aeparation of pre- end post. patlent (doM not coma In 
operstlve fiow of patlents contact wlth patlent operated 

on) 

2. lnductlon of anaeateala In the patlent and ataff (mora 
operatlng room effectlve monitoring); 

3. lnatallatlon of doora fitted wlth a patient and operatlng 1tall 
glazed panel (leas dlaturbancea) 

4. obacuration and/or reductlon of the patlent (malntaln the petlant'a 
wlndowa between the acrub room and privacy) 
anaeathetlc room 

5. tranafor of the patlent in the patlent (lnc,eaae of comfort); 
oparatlng room batween the hoapltal operatlng ataff (aaaltanlC8 of 
bed and the operatlng table llftlng) 

6. provlslon of an operaUng room for petlent and operatlng staff 
(pre-)operatlve vlsltlng (children, (patlent'1 state of mlnd) 
aectlona or apectatortum) 

7. provlalon of a guard room and patlanta and ataff (patlent'a 
recovery area for chlldren stele of mlnd) 

8. lnstallatlon of nymmetrlcal celllng patlent (prevantlon of dazzllng) 
llghting In the recovery room 

9. provlalon of entrance of day-light patlent en recovery room 
(guard room end recovery aree) peraonnet (pleeeent 

environment) 

OTHER ISSUES (0) 

t , pnwllion of ■ "'""";•room on th1 vlaltor (r,o oh■"gl"g 
outslde ol the oo-block procedures) 

2. provlalon of day-light and viewing ■taft (pleaeent environment) 
posaibllltln In each werking room 

3. wldenlng of the coffea room ataff (pleaaant environment) 

4. enlargemant ol the staff changlng ataff (pieuent envtronmant) 
room• 

5. aecurtty of the accaes of the ataff (llmltatlon of expoaura to 
operatlng department !heft) 

6. provlalon of a dlctatlon room aurgeone (qulel environment) 

·v~.linpoÎ1aric:e~·t. _\V.i~}\\ ~~fJ.~{~~-~:.;~~~~:J~~-~-~<:~~{;\!..}:;·. '{; 

I(" .. ) r("") what are the conaequencea for the hlerarchlcal air preaaure dlatrlbutlon and the 
routlnga?; what are the posalbllltles for preparlng the aterlle trolleys In the aterlle 
atorage room?; when redeslgnlng the aterlle atorage room, aufllclent apace lor 
materlala handtlng ahould be conaldered (- alao L2) 

1(""") r(") the tetephone ahould be wtthln easy reach of the operatJng ataff; alldlng door8 can 
herdly be lltted becauae of the rMtrlcted apace; nonnal door8 requl,.. floor apace and 
cauae dlffualon of duat. 

I'.""") r(") the bay doen may be regarded as obstructlona lor matorlals handllng. 

I(") r( .. ) only posalble In comblnatlon wlth Item S 1 ; thora may be a rlac of colllalon between 
poat-operatlve flowa of patlenta; tumlng the bed In the poat-oparatlve corridor la 
lmposalble; the pra-operatlve corridor could ba narrowed by •pproxlmately 1 , 7 m In 
favour of other functlona 

I(") r(") 

I(") r("") adjuatmant of the operatJng room■ Ie needad In order to lodge the orthopaecly and 

1 
aurgery operatlona; the dlatanen to be covorad by the ataff, npocially when 
tranaportlng patlenta, are not •• short as posalble 

I("") r(") 

1( .. ) r(•) 

1( .. ) r( .. ) adJuatment of the operatlng room• needed In ordlr to lodge orlhopeady and aurgery 
operatlons; adaptlon of ventllatlon aystem III lllao requlred 

I(" .. ) r( ... ) removal of the outer waJla or romoval of bolh rowa of operatlng rooms to the centra of 
the oo-block; optlonal: appointment of the aterlle room llllewhore (refer to Item 51) 

I(") r(" .. ) removal of the walla and new antHlatlc floor-coverlng naceeaary; preferably In 
comblnatlon wtth Items L4 and L5 

1( .. ) r( .. ) narrowlng of the guard room and/or recovery area; no entranca of dey light 

1(.) r( .. ) reductlon of area for other functlons 

i(•) r("") reductlon of aree for othar functlons; no entranca of day light 

1( .. ") r( .. ) only posalblo In comblnatlon wtth Item S 1 

I(' .. ) r(•) probebly not poaalble for all operatlng programmea; provlalon of a sterlle trolley lay-
up room la necesaary 

1(" .. ) r(•) 

1( .. ) r(•) 

I("") r(•) accommodatlon lor temporary atoraga of the bed needad; the bed ahould be provlded 
wtth clean aheeta befora tranaportatlon to the operaUng depertment· preferably In 
comblnatlon wtth ltam P2; IOlvatlon of the problorn concornlng atoraga of trolleys 
( refor to laaue L5) 

I(") r( .. ) apectatorlum requlrea floor 1pace; vlaltor 11 to be attended to by the ataff; 

I(') r( .. ) fully aeperatad routlnga cannot easily be reallsed; leaa efficlent use of monitoring 
capaclty 

I(·) r(•) wUI lt be uaad? 

I(·) r( ... ) adjualment ol lhe vantllatlon syatem requlred? 

I(') r(") rlduotlon ol ■1'111 lor Olhtr f1motlorlI; pr■flr■Dly I" oombin■llorl wllh IHUI ~4 

I(') r( ... )/r(') the doora of the operatlng room 1hould ba fittad wlth luar aecured, glazed panels 
(rafer to ttem P3); the wtndowa In the outer walla ahould be fitted wtth opaclal coated 
obacurable panea; what are tha expected lnfluencea on the Indoor cllmate and 
ventlletlon ayatem? 

I(") r(" .. ) wldenlng III posalble by ramoval of the outer walla or by rornoval of the operatlng 
room com- wllh ltlaue S1 

1(.) r( .. ) reduc:Uon of arae for othar functiona (eapeclally the bays) or ramoval lnto the 
dlrectlon ol the holpltal corridor in comblnatlon wtth L314 and/or S3 (refor to laaue 
05) 

I( .. ") r(•) doen ahould be fittad wtth dlgltal locka or a card awipe 1yatem (refer to S3) 

I(·) r(•) raductlon ol area for other functlona 

Tab/e B: Issues of improvement 



Summa 

A.fTEMS 
S1 removal ofthestenlestorage (L2) + S1 8

, S1c or s1° 
S4 separation of pre- and post-operative flow of palienls and materials 
S2 separation of the scrub room and the operating room 
S3 construction of a clean and sterile supply bay 
05 security of the access of the operating department 
P4 obscuration and/or reduction of the windc:M'S between the scrub room and anaesthetic room 

~-ITEMS C1.fTEMS D1.fTEMS 
51 8 stenle storage and trolley lay-up S1c sterile storage neid to the S1° provision of a sterile trolley lay-up 

in operating rooms 3 and 8 operating room room 
S5 fitting the wash-basins wilh L1 assignment of the specialisms P2 induction of anaethesia in the 

othertaps to the operating rooms based operating room 
S7 inslallation of aerodynamically on the magnitude of the flow of P3 installalion of doors litted wilh 

shaped operating lamps palienls and priority glazed panels 
S8 inslallation of door shutters L4 removal of the receptionist's P5 transfer of the patient between bed 

(staff changing room and office to the entrance of the and operating table il the 
disposal bay) oo-bkx:k operating room 

L5 provision of a trolley storage P8 insta1lalion of asymmetrical ceiling 
room lighling in the~ room 

01 provision of a meeting-room on 
the oulside of the oo-bkx:k 

-------------------------------------- ------------------------------------- ----------------------------------------
~MS 

S6 assignment of the specialisms 
to the operating rooms based 
on the degree of 'cleanness' 

S = BIT flow contra and aseptic condtions 
L=logslics 
p = c,ialty issues benetfc:ial to pafients 
0 = ether issues 

L3 

L6 

02 
03 
04 

06 

CrlTEMS ~MS 
removal of the guardroom and P6 provision of an operating room for 
the rect:NefY area to the c:entre (pre)operative visting 
centralization of the hea<fs P7 provision of a guard room and 
v.oo<ing rooms recowry area tor children 
provision of day light entrance pg provision of entrance of day-fight 
widening of the coffee room (guard room and ream,:y area) 
enlargement of the staff 
changing rooms 
provision of a dictalion room 

A = higlest priority items 
B1 = main S-items and re/ated issues 
E½ = /ess impo,tant S-items and related issues 
C1 = main L-items and re/ated issues 
C2 = /ess impo,tant L-items and related issues 
D1 = main P-items and related issues 
Dz = /ess impo,tant P-items and related issues 

Figure B: Clustering of potential improvements 

All A-issues constitute a pack of items which serve as a base scenario. Dependent on the prefèrential direction 
of solutioo, more comprehensive scenarios can be created by adding issues listed in one or more ether 
categories. 
In figure C a scenario containing the main issues conceming air flow control and aseptic conditioos is 
presented. An extension of the A-base by adding all ether main issues (Bi, C1 and D1) is given in figure D. 
Finally, in figure E a scenario containing all logistic items and the main ether issues is shown. 

A 

Bi Ci Di 
Figure C: &enario I 

(base items plus main B-issues) 

xi 



Figure D: Scenario II 
(base plus all main items) 

Figure E: Scenario III 
(base plus all logistic items and other main issues) 

xii 
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Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

INLEIDING 

Dit rapport bevat een beschrijving van een project dat in opdracht van het 0K-management 
werd uitgevoerd op de operatie-afdeling van het St.Maartens Gasthuis te Venlo. 

Doel van het project was om antwoord te geven op de vraag of het huidige 0K-complex in 
bouwtechnisch en ruimtelijk opzicht voldoet aan de functionele eisen die gebruikers daaraan 
stellen. 
Daartoe werd geïnventariseerd welke gebruikerseisen te onderkennen zijn en/of ( en zo ja: in 
welke mate) gebruikers beperkt worden in de uitvoering van hun werkzaamheden door de 
bestaande bouwtechnische en ruimtelijke voorzieningen alsmede de inrichting daarvan. 
Op basis van vergelijking van gebruikerseisen enerzijds en de huidige functionele 
gebruiksmogelijkheden anderzijds is beoordeeld of aanpassingen nodig zijn en van welke aard. 

Om een beeld te krijgen van het 0K-complex en de functies die het binnen het St.Maartens 
Gasthuis vervult, zal in het volgende hoofdstuk het 0K-complex en zijn omgeving beschreven 
worden. 

Hoofdstuk 2 gaat in op de opdracht en vraagstelling in het onderzoek. In de probleemanalyse 
is een aantal deelvragen geformuleerd. 

De aanpak van het onderzoek is onderwerp van hoofdstuk 3. Daarin komen gehanteerde 
onderzoeksmodel, -methode, -technieken en -strategie aan bod. 

De middels toetsing van de huidige situatie aan maatstaven verkregen onderzoeksresultaten 
vormen hoofdstuk 4. Daarin is ook is aangegeven hoe herontwerpscenario's op basis van 
clusters van verbeteringsmogelijkheden kunnen worden gegenereerd. Dit rapport wordt 
afgesloten met enkele aanbevelingen voor de keuze en realisatie van een scenario. 
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Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

1. HET ZIEKENHUIS EN DE OPERA TIE-AFDELING 

Om een indruk van de organisatie te krijgen, worden in dit hoofdstuk beschrijvingen van het 
St.Maartens Gasthuis (paragraaf 1.1) en de operatie-afdeling daarbinnen (paragraaf 1.2) 
gegeven. Beide beschrijvingen betreffen zowel de lay-out als algemene kwalitatieve en 
kwantitatieve gegevens. 

1.1 Beschrijving ziekenhuis 

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan bod: een algemene beschrijving, een aantal 
kengetallen en een beschrijving van de lay-out van het ziekenhuis. 

1.1.1 Algemeen 

Het St.Maartens Gasthuis1 te Venlo is een algemeen ziekenhuis dat op 1 januari 1996 een 
beddenaantal van 534 (inclusief PAAZ, wiegen en dagverpleging) telde. 
Per 1 januari 1996 bestond de medische staf van de Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg uit 
118 specialisten (zie bijlage 1) waarvan een groot aantal in maatschappen verenigd is. Binnen 
de Stichting wordt geen onderscheid in de medische staf aangebracht tussen de ziekenhuizen 
van Venlo en Venray. 

1.1.2 Kengetallen 

In tabel 1. 1 zijn enkele algemene kengetallen van het St.Maartens Gasthuis over de jaren 1993 
tot en met 1995 opgenomen. 

• • • C 1994 <.1993 

aantal bedden (incl. PAAZ., wiegen en dagverpleging) 534 534 

aantal opgenomen patiënten 14.756 14.153 

aantal verpleegdagen ±158.100 152.546 

gemiddelde verpleegduur 10,7 10,8 

aantal polikliniekbezoeken eerste consult 00.102 

aantal herhalingsconsulten polikliniek 177.153 

adherentie kliniek 145.910 147.001 

adherentie dagverpleging en polikliniek 144.617 144.514 
bron: medische administratie 

Tabel 1. 1: Kengetallen St.Maartens Gasthuis 
over de jaren 1993 tot en met 1995 

1995 

534 

14.3J8 

143.545 

10,0 

62.266 

172.438 

144.444 

142.375 

1 I Ict St.Maartens Gasthuis vormt met het St.Elisabáh Ziekenhuis te Venray (206 bedden) de Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg, 
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Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

1.1.3 Lay-out 

Het St.Maartens Gasthuis is ontworpen volgens de principes van de zogenaamde dubbele 
kamstructuur (zie figuur 1.1 ), waarin één lange verbindingsweg is te onderkennen en waarbij 
sprake is van een ruimtelijke scheiding tussen onderzoeks- en behandelgebeuren en 
verpleegafdelingen. De 'kop' fungeert als centrale ingang; de verpleegafdelingen zijn 
ondergebracht in twee torens waardoor er veel visueel contact met de buitenwereld 
ontstaat. 

Figuur 1.1: Principe dubbele kamstmctuur [Vietsch, 1987) 

De polikliniek (bereikbaar via de hoofdentree) is op de eerste bouwlaag gesitueerd en 
verkeerstechnisch afgesplitst van het bezoekers- en dienstenverkeer van en naar de klinische 
afdelingen. Ook apotheek, röntgenafdeling en eerste hulp bevinden zich op de eerste 
bouwlaag. Vanuit de EHBO is er een verticale emergency-verbinding met het klinisch 
operatiecomplex, afdeling coronary care, verloskamers en de poliklinische onderzoeks- en 
behandelafdeling. Op de tweede bouwlaag grenzen alle grote behandelafdelingen, klinische 
operatie-afdeling met recovery annex IC-afdeling en coronary care-afdeling nagenoeg aan 
elkaar. De centrale sterilisatie-afdeling ( CSA) en operatie-afdeling zijn tegenover het centraal 
beddenmagazijn gelegen. 

1.2 Beschrijving operatie-afdeling 

In deze paragraaf wordt een algemene beschrijving van de operatie-afdeling gegeven. 
Vervolgens wordt een overzicht van enkele kengetallen gegeven. In de beschrijving van de 
organisatie wordt eveneens het 0K-rooster kort besproken. Tot besluit is een plattegrond van 
het 0K-complex opgenomen. 

1.2.1 Algemeen 

Een groot deel van de patiënten ondergaat een behandeling op het 0K-complex. 
De zorgverlening aan de patiënt op de operatie-afdeling is in het algemeen arbeidsintensief 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van specifieke hoogwaardige voorzieningen. 
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Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

Voor het uitvoeren van een operatie wordt gebruikt gemaakt van de volgende personen, 
faciliteiten, diensten en middelen: 

operateur en eventuele co-assistent; 
anesthesioloog; 
operatie-assistenten; 
anesthesie-assistenten; 
recovery-verpleegkundigen; 
brancardiers; 
overige OK-medewerkers; 
operatiekamer inclusief bijbehorende inventaris; 
voor de operatie benodigde instrumenten, materialen, medicamenten en 
bloedproducten; 
diensten van andere afdelingen zoals klinisch lab, pathologie, radiologie, bacteriologie 
en bloedbank. 

1.2.2 Kengetallen 

Patiënten die op de operatie-afdeling een ingreep ondergaan, kunnen afkomstig zijn van: 
- één van de verpleegafdelingen; 
- de eerste hulp; 
- de polikliniek; 
- de dagbehandeling. 

De huidige registratie biedt geen mogelijkheid om de omvang of onderlinge verhoudingen van 
deze patiëntenstromen aan te duiden. Geschat wordt dat op jaarbasis 1200 dagbehandelings
patiënten een ingreep op de operatie-afdeling ondergaan. 
In onderstaande tabel is een productie-overzicht van de operatie-afdeling weergegeven. 

chirurgie 

orthopedie 

gynaecologie 

KNO-heelkunde 

urologie 

oogheelkunde 

plastische chirurgie 

kaakchirurgie 

45 

6 

9 

10 

7 

7 

neurochirurgie 1 /2 

bron: productie-overzichten en dagstaten 

2789 

1006 

1532 

827 

692 

638 

359 

233 

179 

2679 2,8/2,3 

1572 4,1 

1455 4,5 

811 4,7 

718 3,3 

13'.) 3,6 

350 3,1 

235 2,4 

201 2,5 

Tabel 1.2: Enkele kengetallen van operatiesessies naar specialisme 
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Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

De tabel bevat voor de meest voorkomende specialismen gegevens over patiëntenaantallen 
(gebaseerd op productie-overzichten) en een indicatie van de gemiddelde sessiegrootte 
(gebaseerd op een telling van de dagstaten van januari tot en met augustus 1996). 
Op de afdeling 'dagverpleging' verrichte ingrepen zijn in dit overzicht derhalve buiten beschou
wing gelaten. Onder '0K' is vermeld aan welke operatiekamer het betreffende specialisme 
meestal wordt toegewezen. 
De gegevens in de tabel zijn gerangschikt op afnemend aantal patiënten. 

Voor chirurgische ingrepen staan twee operatiekamers ter beschikking: chirurgie op 0K 5 
betreft in het algemeen grotere en 'schonere' ingrepen dan chirurgie op 0K 4. Uit de dagstaten 
van maart tot en met medio augustus 1996 kan worden afgeleid dat het aantal geopereerde 
patiënten op 0K 4 vrijwel niet noemenswaardig afwijkt van het aantal op 0K 5, met dien 
verstande dat 0K 5 wat meer ingezet wordt voor middagsessies en (in dit overzicht buiten 
beschouwing gelaten) niet-geplande ingrepen. 

De sterke terugval van het aantal 0K-patiënten bij oogheelkunde (minus 80 procent) is een 
gevolg van de keuze om meer verrichtingen op de afdeling dagverpleging te laten 
plaatsvinden. Ontwikkelingen in de medische technologie ondersteunen die uitbreiding. 
Als gevolg van de uitbreiding van de medische staf met een uroloog is voor het specialisme 
een lichte stijging van het aantal patiënten ( ongeveer 3 procent) te zien. 

1.2.3 Organisatie 

De leiding van de operatie-afdeling berust bij het managementteam 0K-cluster dat uit de 
algemeen manager 0K en de medisch manager 0K bestaat. Onder het managementteam 
ressorteren de teamleiders anesthesie, chirurgie en dagverpleging/recovery. Zij geven 
dagelijkse leiding aan een team ( anesthesie-assistenten, operatie-assistenten, vakspecialisten, 
verpleegkundigen dagverpleging en recovery, brancardiers). 
In bijlage 2 is het organisatieschema van de operatie-afdeling weergegeven. 

Het 0K-weekrooster bestaat uit 50 zogenaamde blokken van 3,5 uur operatietijd, waarvan er 
twee als optieblok fungeren. Recentelijk is een van deze optieblokken aan oogheelkunde 
toegewezen. Van de resterende 48 blokken wordt het derde deel aan algemene chirurgie 
toegewezen. Overige specialismen als cardiologie, interne chirurgie, longgeneeskunde en 
dermatologie kennen op grond van het geringe aantal verrichtingen op de operatie-afdeling 
geen vaste blokken; zij kunnen gebruik maken van de optieblokken en van niet-benutte 
blokdelen. Normaliter heeft het 0K-programma betrekking op zes operatiekamers. 
In bijlage 3 zijn het standaard 0K-programma en de blokverdeling in tabelvorm opgenomen. 

1.2.4 Lay-out 

Het 0K-complex in Venlo bestaat uit tien operatiekamers, waarvan er acht operationeel zijn en 
twee als opslagruimte fungeren. Een plattegrond is als figuur 1.2 opgenomen. 
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2. PROBLEEMSTELLING 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor het onderzoek geschetst. Vervolgens zijn het doel 
van het onderzoek en de gehanteerde vraagstelling vermeld. 

2.1 Aanleiding 

De bouw van het huidige 0K-complex werd bijna vijftien jaar geleden voltooid. 
In de loop van de tijd zijn de aan een operatie-afdeling te stellen eisen veranderd, vooral onder 
invloed van medisch-technische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Verder is er een 
toegenomen aandacht voor arbeidsomstandigheden. 
Vanuit de directie en 0K-commissie van het St.Maartens Gasthuis is voorgesteld te laten 
inventariseren welke bouwkundige en/of bedrijfskundige aanpassingen eventueel nodig zijn om 
aan die eisen te voldoen. De onderzoeksresultaten zullen als basis dienen voor een aan de 
directie te richten voorstel met betrekking tot herontwerp. 
Een aantal ontwikkelingen zal hier kort worden besproken. 

Er heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden van klinische verpleging naar 
dagverpleging en poliklinische verrichtingen. Voor een deel is dat het gevolg van de 
toegenomen medisch-technische mogelijkheden op het gebied van chirurgie en anesthesie. Als 
voorbeelden kunnen worden genoemd de ontwikkeling van de zogenaamde non-invasieve 
chirurgie (waaronder therapeutische scopieën) en regionale anesthesietechnieken (blocks). Een 
verandering van zorgvisie draagt er eveneens toe bij dat behandelingen die vroeger een 
opname vereisten thans in dagverpleging of poliklinisch worden gedaan. 
Een en ander heeft tot gevolg dat verwacht mag worden dat voor klinische ingrepen het aantal 
patiënten zal afnemen en de gemiddelde duur van ingrepen zal toenemen. 

Aan de luchtkwaliteit in operatiekamers wordt de laatste tijd steeds meer aandacht besteed. Er 
zijn methodieken voorhanden om de luchtstromen in een operatiekamer nauwkeurig te meten 
en in kaart te brengen, waardoor het mogelijk is geworden om luchtstroom en -kwaliteit te 
beheersen met behulp van mechanisch luchtbeheersingssystemen. Doel daarvan is om de kans 
op contaminatie via de lucht te verkleinen en daarmee het aantal postoperatieve infecties te 
verminderen. 

Om de verstrooiing van deeltjes door het operatieteam en de gebruikte materialen te 
voorkomen, gaat de ontwikkeling van kleding en afdekmateriaal steeds meer in de richting van 
stofvrije en goed warmte-doorlatende materialen. Ook gesloten operatiepakken voorzien van 
afzuiging worden wel als verbeteringsmogelijkheid genoemd. Het betreft hier evenwel 
ontwikkelingen die geen directe relatie met bouwtechnische aspecten hebben. 
De effectiviteit van dergelijke aanvullende maatregelen om een betere luchtkwaliteit in de 
operatiekamer staat overigens ter discussie. 

De komende jaren zullen door het 0K-management prioriteiten worden gegeven aan het 
verhogen van de efficiency en het verbeteren van de kwaliteit van operatiekamers. Voor de 
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infrastructuur, de inrichting en het operationele gebruik zullen maatregelen moeten worden 
getroffen om het primaire proces optimaal te laten verlopen [Gezondheidsraad, 1990]. 
Tegenwoordig bestaan binnen operatiekamers in Nederland enkele clusters van 
probleemvelden/ aandachtsgebieden [Luscuere, 1996]: 

infectiepreventie in relatie tot concept, inrichting en gebruik van operatiekamers; 
klimaat op de operatiekamer in relatie tot patiëntenzorg en comfortproblemen van de 
medische staf als gevolg van voortdurende luchtverplaatsingen; 
arbeidsomstandigheden van het medisch personeel, waaronder fysieke belasting, 
ergonomie, werkdruk en veiligheidsaspecten. 

Deze probleemvelden staan niet op zich maar kennen nadrukkelijk wederzijdse beïnvloeding. 
Optimalisering van een deelaspect of aandachtsgebied kan oplossingen in andere clusters 
beïnvloeden of voor verergering van problemen in deze clusters zorgen. 

2.2 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek was antwoord te geven op de vraag in hoeverre het OK

complex van het St.Maartens Gasthuis in bouwtechnisch en ruimtelijk opzicht voldoet aan de 
door gebruikers te stellen functionele eisen. 

2.3 Vraagstelling 

Op basis van de probleemstelling werd als vraagstelling geformuleerd: Aan welke 
gebruikerseisen zou een operatiecomplex in het St.Maartens Gasthuis moeten voldoen en wat 
is de eventuele aanpassingsbehoefte binnen de veranderde eisen, wensen en mogelijkheden? 

De vraagstelling is ontbonden in voor onderzoek geschikte deelvragen: 
Wie zijn de gebruikers van het OK-complex? 
Uit welke activiteiten bestaat het primaire proces? 
Welke aspecten spelen een rol en welke eisen stellen de gebruikers daaraan? 
Welke actuele ontwerpeisen en voorschriften worden aan een OK-complex gesteld? 
Hoe is de huidige functionaliteit ten opzichte van deze eisen? 
Binnen welke grenzen (technisch, financieel, politiek) zijn eventuele veranderingen 
mogelijk? 
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3. ONDERZOEKSAANPAK 

In dit hoofdstuk staat de onderzoeksaanpak centraal. Naast een afbakening van het 
onderzoeksgebied komen daarin het gehanteerde onderzoeksmodel, de inrichting van het 
onderzoek en de gebruikte onderzoeksmethode, -technieken en -strategie aan bod. 

3.1 Onderzoeksafbakening 

Voordat de definitieve probleemstelling werd overeengekomen, heeft op basis van een 
algemene oriëntatie een afbakening van het onderzoeksgebied plaatsgevonden. 
Object van onderzoek waren de binnen de operatie-afdeling van het St.Maartens Gasthuis te 
onderkennen ruimten en activiteiten voor zover deze bouwkundige consequenties kunnen 
hebben; alleen indien relaties met andere afdelingen directe invloed op de inrichting van het 
0K-complex hebben, werden deze beschouwd. De situering van het 0K-complex in relatie tot 
overige afdelingen vormde derhalve geen aandachtspunt. 

3.2 Onderzoeksmodel 

Het hier te presenteren onderzoeksmodel heeft tot doel de eisen voor een gebouw te kunnen 
bepalen tegen de achtergrond van het gebruiksdoel, de werkorganisatie, de benodigde 
uitrusting en inrichting en de eisen die samenhangen met een goede taakvervulling. De 
binnenruimten van een gebouw moeten wat lengte, breedte en hoogte betreft, optimaal 
voldoen aan de activiteiten die erin plaatsvinden. Daarnaast beoogt een architect dat er een 
wisselwerking tussen ruimten en mensen die daarin werken en recreëren ontstaat: mensen 
moeten zich in het functionele gebruik van deze ruimten niet gehinderd voelen maar juist 
worden gestimuleerd [Haak, 1990]. 

Teneinde een gebruiksvaardig gebouw te kunnen ontwerpen dient men, in termen van het door 
de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde omgevingstechnologische model, tegen de 
achtergrond van de cultuur en de structuur van de organisatie (de organisatorische context) de 
eisen te inventariseren die samenhangen met de ruimtelijke, de sociale en de service-aspecten. 
Deze aspecten maken deel uit van de interactie tussen de omgeving enerzijds en waarneming, 
gedrag, emoties en behoeften van de gebruikers van die omgeving anderzijds [Waalwijk, 
1990]. 

Figuur 3 .1 is een schematische weergave van de interactie van het individu met zijn omgeving 
en sluit aan op het omgevingstechnologische model. 

De ruimtelijke aspecten hebben betrekking op manoeuvreer- of bewegingsruimte van 
individuen en/of apparaten, situering, vormgeving, oriëntatie, bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en dergelijke.Mogelijkheden om de communicatie of contacten met anderen te regelen of de 
omgeving zo in te richten dat de positie van de gebruiker voor anderen duidelijk is, behoren 
tot de sociale aspecten. Bij het service-aspect moet in eerste instantie gedacht worden aan 
technische gebouwbeheerssystemen die nodig zijn voor klimaatbeheersing, verlichting, geluid7 
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energievoorziening en telecommunicatie. Technische en persoonlijke veiligheid worden 
eveneens tot dit aspect gerekend. 
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Figuur 3.1: Interactie tussen individu en omgeving 
volgens het omgevingstechnologische model [Waalwijk] 

Een organisatie moet derhalve worden gezien als een geheel van mensen en middelen dat 
bepaalde doelen tracht te bereiken. 
Een gebouw is het gevolg van het gebruiksdoel, waarbij personen, de wijze van werken, de 
uitrusting en inrichting alsmede de condities of de voorwaarden voor een goede taakvervulling 
elkaar wederzijds zullen beïnvloeden [Waalwijk, 1990]. 

Mede op basis van bovengenoemde uitgangspunten is het voor dit onderzoek het volgende 
model gehanteerd: 
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Onder het aspect 'eisen 0K-medewerkers' in figuur 3.2 wordt verstaan: 'eisen en wensen van 
iedere persoon die niet als patiënt op enige wijze gebruik maakt van een of meer ruimtelijke 
voorzieningen van het 0K-complex'. 

De in het model opgenomen eisen bestaan uit een aantal aspecten dat met bijbehorende 
variabelen hieronder weergegeven is. 

patiëntgerelateerde eisen 
sociale aspecten 

communicatiemogelijkheden 
ruimtelijke aspecten 

prettige, rustige omgeving 
zo kort mogelijk verblijf 

service aspecten 
optimale inzet van medewerkers en middelen 
persoonlijke veiligheid 
bescherming privacy 

eisen van OK-medewerkers 
sociale aspecten 

communicatiemogelijkheden 
ruimtelijke aspecten 

prettige omgeving; geen beperking opleggen aan uitvoering werkzaamheden 
voldoende manoeuvreer- en bewegingsruimte 
korte loopafstanden 
goede toegankelijkheid 

service aspecten 
persoonlijke veiligheid 

wettelijke eisen en maatstaven 
algemeen geldend 

ARBO-wetgeving 
specifieke eisen en maatstaven operatiekamer 

uitvoering werkzaamheden 
inrichtingseisen en maatstaven 
uitrustingseisen en maatstaven 

techniek 
ontwikkelingen in 

luchtbeheersingssystemen 
installatietechniek 
operatietechniek 

overige eisen 
budget 
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3.3 Inrichting van het onderzoek 

Het onderzoek bestond uit een aantal fasen dat in deze paragraaf kort wordt toegelicht. 
De eerste fase betrof een algemene oriëntatie op het onderzoeksgebied. In deze fase vond 
tevens de eerder genoemde afbakening plaats en werd de opzet voor het verdere onderzoek 
bepaald. 
Het beschrijven van de huidige situatie vormde het begin van de tweede onderzoeksfase, de 
diagnose. Naast een analyse van productiegegevens werd een inventarisatie van maatstaven, 
opvattingen en concepten gemaakt. Daartoe werden onder andere enkele interviews 
gehouden. Aan de hand van deze gegevens was toetsing van de huidige situatie aan onder 
meer bouwkundig-functionele en logistieke maatstaven mogelijk. 
De ontwerpfase bestond uit het genereren van herontwerpscenario's op basis van de 
geïnventariseerde verbeteringsmogelijkheden. 

3.4 Onderzoekstechnieken 

In deze paragraaf wordt aangegeven welke technieken van data verzameling werden 
gehanteerd om de deelvragen uit de probleemanalyse te kunnen beantwoorden. 

Patiëntgere/ateerde eisen 
Uit literatuur en gesprekken met specialisten kan worden afgeleid dat één van de 
belangrijkste aandachtspunten om tot een goede operatieve zorgverlening te komen 
betrekking heeft op het vermijden van infecties. In zekere zin kunnen adequate 
luchtbeheersing, goede operatiecondities en dergelijke als patiënteneisen worden 
beschouwd; aan vrijwel elk aspect is immers een direct of indirect patiëntenbelang te 
onderkennen. Om een nuancering aan te brengen, hebben patiëntgerelateerde eisen in 
dit rapport voornamelijk betrekking op de belevingsaspecten van patiënten. 
Patiënten zullen in het algemeen van een operatiecomplex eisen dat het een zo kort, 
veilig en prettig mogelijk verblijf mogelijk maakt. Aangezien zij een deel van de 
verblijfstijd op het 0K-complex niet bewust meemaken, kunnen overige patiënteneisen 
uit gesprekken met snijdende specialisten en anesthesiologen worden afgeleid. 

Eisen van OK-medewerkers 
Alvorens zich uit te spreken over de gebruikersactiviteiten is het van belang dat men 
zich een beeld vormt van het gebruiksdoel en de verschillende gebruikers. 
Het gebruiksdoel is achterhaald middels observatie van de op de operatie-afdeling 
uitgevoerde processen, gesprekken met 0K-medewerkers en documentenanalyse. 

Wettelijke eisen en maatstaven 
Het bestuderen van literatuur vormt bij dit aspect de belangrijkste methode van 
data verzameling. 
Door het bezoeken van ziekenhuizen - met name die waarin recentelijk een 
verbouwing van de operatie-afdeling heeft plaatsgevonden - is inzicht verkregen in de 
samenhang tussen de aspecten en in de achterliggende motieven om bepaalde aspecten 
te laten prevaleren. 
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Techniek 
Technische ontwikkelingen zijn voornamelijk door literatuurstudie achterhaald. 

3.5 Onderzoeksstrategie 

In deze paragraaf is per onderzoekstechniek aangegeven op welke wijze informatie is 
verkregen. 

Documentenanalyse 
Onder documenten wordt hier verstaan: voor buitenstaanders in het algemeen niet 
toegankelijke gegevens en gegevensbestanden. 
Bruikbaar in dit verband waren productie-overzichten van de afgelopen jaren, 
productie-dagstaten, verslagen van werkgroepen en jaarverslagen. 

Literatuurstudie 
De door het College voor Ziekenhuisvoorzieningen opgestelde 'Bouwkundig
functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor een operatie-afdeling 
in een algemeen ziekenhuis' vormden een belangrijk toetsingsinstrument omdat deze 
door het College als referentiekader worden gebruikt bij de toetsing van 
bouwinitiatieven krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Deze maatstaven hebben 
in principe betrekking op nieuw te bouwen 0K-complexen en gaan uit van minimale 
eisen die daaraan gesteld kunnen worden; in het kader van eventuele 
verbouwingsplannen is het dus zinvol de huidige situatie daaraan te toetsen. 
In de maatstaven wordt verwezen naar specifieke normgeving. 
Naast maatstaven en eisen hebben (nieuwe) opvattingen en inzichten een bijdrage aan 
de oplossing van de geschetste problematiek geleverd. Dergelijke gegevens treft men 
doorgaans in vaktijdschriften aan. 

Gesprekken met specialisten en 0K-medewerkers 
Gesprekken met 19 specialisten (operateurs en anesthesiologen), 15 0K-medewerkers 
( anesthesie-assistenten, operatie-assistenten, verkoevermedewerkers en brancardiers) 
en de beide teamleiders zorgden voor aanvulling op de maatstaven. Bovendien gaven 
ze een indruk van de ligging van prioriteiten en kunnen ze als bevestiging van ( al of 
niet geëxpliciteerde) maatstaven fungeren. 
Alle gehouden gesprekken kunnen worden beschouwd als semi-gestructureerde 
interviews. In de gesprekken werd in eerste instantie aangegeven wat het doel van het 
onderzoek was. Vervolgens werd in meeste gevallen gevraagd welke eisen de 
betreffende persoon aan de diverse ruimten van het 0K-complex stelt. In alle gevallen 
werd de ondervraagde verzocht aan te geven waar volgens hem knelpunten of 
verbeteringsmogelijkheden aanwezig waren. Daarbij werd aangegeven dat ook 
aspecten die op het eerste oog geen relatie met bouwkundige aspecten hebben, toch 
van belang kunnen zijn. 

Observatie primaire proces 
Voor een efficiënte uitvoering van de activiteiten van het primaire proces worden 
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bepaalde eisen aan bebouwing en inrichting gesteld. Ziekenhuizen moeten in hoge mate 
aan de uit het gebruik van het gebouw voortkomende functionele eisen voldoen 
[Vietsch, 1987], hetgeen beslist van toepassing is op operatie-afdelingen. 
Middels observatie van het primaire proces kon inzicht in functionele eisen en 
mogelijke knelpunten worden achterhaald. Het primaire proces werd in de vorm van 
een stroomschema gevisualiseerd. 

Bezichtiging andere OK-complexen 
Om uiteenlopende redenen werden de operatiecomplexen van de volgende 
ziekenhuizen bezocht: 
het Carolus-Liduina Zieken- en Gasthuis te 's-Hertogenbosch en het Diaconessenhuis 
te Eindhoven om meer inzicht te krijgen in verbouwingsaspecten en uitgangspunten; 
het St.Elisabeth Ziekenhuis te Venray vooral vanwege de afwijkende inleidingsvorm 
('centraal'); 
het Catherina Ziekenhuis te Eindhoven vanwege de afwijkende inrichting ( centrale 
steriele opslag en wasruimte). 
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4. RESULTATEN 

Dit hoofdstuk bevat voor elk aspect uit het onderzoeksmodel (patiëntgerelateerde eisen, 
eisen van 0K-medewerkers, wettelijke eisen en maatstaven, techniek en overige eisen) de uit 
toetsing aan maatstaven af te leiden resultaten. 
Als toetsingsmaatstaven zijn de door het cvz opgestelde bouwkundig-functionele maatstaven, 
aangevuld met logistieke en algemeen geldende normen, gebruikt. 
Om de samenhang in functies en activiteiten te verduidelijken, wordt eerst een gedetailleerde 
beschrijving van de inrichting van het primaire proces gegeven. 

4.1 Beschrijving primaire proces 

Een weergave van de inrichting van het primaire proces zoals dat in de huidige situatie in het 
St.Maartens Gasthuis wordt uitgevoerd, is als figuur 4.1 op pagina 17 opgenomen. 
Hieronder volgt een beschrijving van het primaire proces. 

Patiënt naar OK-complex 
Op een lijst in de wachtruimte is aangegeven waar en hoe laat de eerste patiënt van een 
operatiesessie opgehaald dient te worden; de volgende patiënten worden (meestal door de 
operatie-assistent) vanuit de operatiekamer via het 0K-secretariaat bij de brancardiers besteld. 
Dat gebeurt ruim voor het einde van de voorafgaande ingreep opdat de brancardier voldoende 
tijd heeft om de patiënt van de verpleegafdeling naar de wachtruimte in het 0K-complex te 
vervoeren. 
Het vervoer van de patiënt naar het 0K-complex geschiedt altijd onder begeleiding van een 
verpleegkundige van de betreffende verpleegafdeling. 

Verblijf in wachtntimte 
In de wachtruimte wordt de patiënt opgevangen door de aanwezige anesthesie-medewerker. 
Deze controleert naam, ponskaartje, toediening premedicatie en (indien van toepassing) zijde 
van ingreep. Indien dat niet op het 0K-programma is aangegeven, bepaalt hij welk type 0K
tafel geschikt is voor de betreffende ingreep. 
Soms brengt de anesthesiemedewerker alvast een infuusbuisje in. 

Patiënt naar operatiekamer: opdekken, inleiden en opereren 
Als de operatiekamer (bijna) vrij is, wordt de patiënt door de anesthesie-assistent - eventueel 
vergezeld van een operatie-assistent - naar de inleidingsruimte van de 0K gereden waar hij 
onder toezicht van de anesthesioloog onder narcose wordt gebracht (ingeleid) en geïntubeerd. 
Soms wordt op hetzelfde moment in het operatiegedeelte de vorige patiënt uitgeleid. 
Een operatie-assistent haalt - als de voor de voorafgaande.ingreep benodigde instrumenten en 
benodigdheden zijn opgeruimd - de instrumenten( sets) voor de komende ingreep uit de steriele 
opslag, pakt deze uit en legt ze op een tafel klaar (het zogenaamde 'opdekken'). 
Aan het einde van de inleiding wordt de patiënt naar het operatiegedeelte overgebracht, met 
tafel op de operatiezuil geplaatst, aangesloten op de anesthesie-apparatuur en in de juiste 
positie voor de ingreep gelegd. Als operateur en eventuele operatie-assistent( en) hun handen 
hebben gewassen en ( voor de meeste operaties) speciale operatiekleding hebben aangetrokken, 
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kan met het afdekken van de patiënt worden begonnen waarna de eigenlijke ingreep kan 
starten. 
Gedurende de operatie fungeert een van de operatie-assistenten ( de zogenaamde omloop) als 
schakel tussen het operatieveld en de niet-steriele omgeving. 

Einde ingreep: uitleiden en opruimen 
Het einde van de ingreep wordt gevolgd door de uitleiding, het extuberen, het verwijderen van 
de afdekking en het opruimen van de gebruikte materialen. Het instrumentarium wordt 
verzameld, in de oorspronkelijke verpakking gewikkeld en op een transportkarretje met 
zakken voor afval en gebruikte operatiekleding via de wasruimte afgevoerd naar de 
opslagruimte naast de herenkleedkamer. Het instrumentarium wordt door de centrale 
sterilisatie-afdeling opgehaald en gesteriliseerd. Operatiekleding en gebruikt linnengoed 
worden door een externe wasserij gereinigd. Disposables (waaronder afdekmateriaal), 
handschoenen en gazen worden als afval afgevoerd; bloedproducten, naalden, glaswerk en 
dergelijke worden als specifiek afval behandeld. 

Patiënt naar verkoevemlimte en terug naar afdeling 
De patiënt wordt naar de tilsluis getransporteerd, van de tafel in zijn eigen bed overgetild en 
aan de monitor in de verkoeverruimte gelegd. Bij het overtillen zijn in het algemeen de 
anesthesie-assistent, operateur en twee operatie-assistenten aanwezig. 
Vaak blijft een operatie-assistent in de operatiekamer achter om voor de volgende ingreep op 
te dekken. 
Als de narcose volledig is uitgewerkt, kan de patiënt naar de verpleegafdeling terugkeren. 
Het OK-secretariaat zorgt voor coördinatie om het terugbrengen van de patiënt te kunnen 
combineren met het ophalen van een andere. 

Deze beschrijving van het primaire proces wordt afgesloten met visualiseringen van enkele 
personen- en materiaalstromen. 

Figuur 4.2 heeft betrekking op personenstromen: weergegeven zijn de routing van een patiënt 
die geholpen wordt op OK 5 en de routing van een OK-medewerker die een koffiepauze neemt. 
Patiënten die na een ingreep direct naar de IC- of Me-afdeling worden vervoerd, verlaten het 
OK-complex via de wachtruimte. 

Figuur 4.3 geeft aan langs welke weg de aanvoer van steriele instrumenten en de afvoer van 
gebruikte van materialen/instrumentarium plaatsvindt. 
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Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

4.2 Toetsing aan maatstaven 

Voordat de toetsing van de huidige situatie aan maatstaven wordt behandeld, worden enige 
kanttekeningen geplaatst bij de door het College voor Ziekenhuisvoorzieningen opgestelde 
Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor een operatie
afdeling in een algemeen ziekenhuis. 
Verder worden enkele maatstaven voor luchtkwaliteit en logistiek aan de orde gesteld. 

4.2.1 Status cvz-maatstaven 

Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (cvz) bestaat uit ten hoogste 25 personen uit de 
kring van de ziekenhuisvoorzieningen, ziekenfondsen, ziekteverzekeraars, gemeenten, 
provinciën en andere instellingen die belang hebben bij de doelmatigheid van de ziekenhuis
voorzieningen alsmede uit onafhankelijke deskundigen. Het College heeft tot taak de minister 
van WVC op zijn verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen met betrekking tot de 
uitvoering van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (wzv) en met betrekking tot andere zaken die 
de doelmatigheid van de ziekenhuisvoorzieningen betreffen [Buijs & Wijnberg, 1991]. 
De artikelen van de wzv bepalen ondenneer dat bouwaanvragen getoetst dienen te worden 
aan provinciale plannen voor de instellingen van gezondheidszorg die op hun beurt 
geïntegreerd dienen te worden in de ziekenhuisplannen. De minister stelt, gehoord het College, 
richtlijnen vast die bij het ontwerpen van plannen voor ziekenhuisvoorzieningen in acht 
genomen moeten worden. De (her)bouw moet passen in het plan voor ziekenhuis
voorzieningen; de minister zal geen vergunning verlenen indien de beoogde (her)bouw: 

tekortschiet uit het oogpunt van doelmatigheid; 
voorzieningen bevat die een niet-noodzakelijk bestanddeel van de te bouwen 
ziekenhuisvoorziening vormt; 
kan leiden tot tarieven die hoger zijn dan in het algemeen belang verantwoord is te 
achten. 

De door het cvz opgestelde bouwkundig-functionele maatstaven voor operatie-afdelingen 
gelden als hulpmiddel voor initiatiefnemers, architecten en adviseurs bij het opstellen van een 
programma van eisen voor een nieuw te bouwen operatie-afdeling in een algemeen ziekenhuis. 
Het College hanteert de maatstaven als referentiekader bij de toetsing van bouwinitiatieven 
krachtens de Wet Ziekenhuisvoorzieningen; het compendium van de maatstaven maakt deel uit 
van het bij die wet behorende Besluit Bouwmaatstaven. 
De maatstaven zijn in beginsel geschreven in de vorm van prestatie-eisen waaraan ruimten of 
gebouwdelen moeten voldoen; zij hebben voornamelijk betrekking op de inrichting en omvang 
van functionele ruimten. Organisatorische en logistieke aspecten spelen in de maatstaven 
slechts sporadisch een rol. 
Het College vermeldt in de inleiding van het rapport waarin de maatstaven zijn opgenomen dat 
indien bestaande voorzieningen afwijken van de in het rapport beschreven opzet, een aanvraag 
tot aanpassing niet op voorhand gemotiveerd is. 
Omdat de maatstaven als referentie voor de wzv-criteria gelden en moderne uitgangspunten 
bevatten met betrekking tot de inrichting (en in mindere mate het gebruik) van functionele 
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ruimten in een 0K-complex, vormen ze naar het oordeel van de onderzoeker een uitstekende 
toetssteen voor de huidige situatie. 

4.2.2 Toetsing functies, activiteiten en ruimten 

Hieronder worden de voor uitvoering van de functies en activiteiten benodigde ruimten met de 
huidige situatie vergeleken. Per functie of activiteit zal in eerste instantie worden aangegeven 
wat het College voor Ziekenhuisvoorzieningen als bouwkundig-functionele maatstaf hanteert; 
in enkele gevallen fungeert een andere maatstaf of opvatting als toetsingskader. Onder 'situatie' 
is aangegeven in hoeverre de huidige situatie daaraan voldoet. Bijlage 5 bevat een overzicht 
van de voor elke functie benodigde oppervlakte. 

In- en uitgangen van het complex 

Maatstaf 

Situatie: 

Maatstaf 

(Algemeen) Volgens de cvz-maatstaven zijn aparte sluizen voor patiënten, 0K
personeel/bezoekers en goederen nodig. Om de steriliteit te kunnen 
waarborgen en diefstal te voorkomen, mogen onbevoegden geen toegang tot 
het complex kunnen krijgen. 
(Algemeen) Er zijn aparte sluizen voor patiënten (wacht- en verkoeverruimte), 
voor 0K-medewerkers en bezoekers (kleedruimten) en voor vuile goederen en 
afval; een schone-goederensluis ontbreekt. De deuren van kleedruimten en 
vuile-goederensluis staan in de praktijk vaak open, waardoor de vereiste 
sluiswerking niet wordt gerealiseerd. 
De toegangsdeuren van de kleedruimten zijn niet van een slot voorzien; 
tezamen met de voor aanvoer van materialen gebruikte open verbinding en de 
afwezigheid van direct toezicht maken zij ongeautoriseerde toegang tot het 0K
complex mogelijk. 

(Patiënten) Voor het patiëntentransport naar en op de operatie-afdeling zijn 
drie modellen mogelijk. 
1. In het eerste model wordt de patiënt bij de ingang van het 0K-complex van 
een bed overgetild op een 0K-brancard en vervolgens op de operatiekamer 
overgetild op de operatietafel. De patiënt wordt dus tweemaal overgetild. 
2. Om het overtillen tot eenmaal te beperken, wordt in het tweede model 
gebruik gemaakt van verrijdbare operatietafels of -bladen; het overtillen vindt 
dan alleen plaats bij de ingang van het operatiecomplex. In dat geval is in de 
nabijheid van de patiëntensluis een opslagruimte voor trolleys benodigd. 
3. Bij het derde model wordt de patiënt met schoon bed en beddegoed van de 
afdeling tot in de operatiekamer gereden en aldaar overgetild op de 
operatietafel. 
Omdat er geen verband is aangetoond tussen een van deze transportsystemen 
en een besmettingsgraad, kan de keuze worden gebaseerd op praktische en 
economische overwegingen [Gezondheidsraad, 1990; Werkgroep Infectie 
Preventie, 1992]. 
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Situatie: 

Maatstaf 

Situatie: 

Maatstaf 

Situatie: 

Een aanzet tot herontwerp van het operati~mplex 

(Patiënten) Behoudens uitzonderingen wordt voor het patiëntentransport 
gebruik gemaakt van trolleys conform het tweede model. Voor de trolleys is 
geen speciale ruimte beschikbaar; ze worden in de gang tegenover de 
wachtruimte geplaatst. 

(OK-medewerkers en bezoekers) Bij de ingang van het OK-complex moet een 
onderscheid zijn gemaakt naar dames en heren. In de personeelssluis 
(kleedruimte) trekken de medewerkers en bezoekers speciale operatiekleding 
aan; de minimale oppervlakte bedraagt ongeveer 48 m2 per kleedruimte. In het 
overgangsgebied tussen de operatie-afdeling en de rest van het ziekenhuis is bij 
voorkeur een ruimte ingericht voor het voeren van overleg tussen een beperkt 
aantal personen. Deze spreekkamer heeft een oppervlakte van 10 à 12 m2

. 

(OK-medewerkers en bezoekers) Er is onderscheid gemaakt tussen een dames
en herenkleedruimte. De oppervlakte van beide kleedruimten bedraagt 
ongeveer 35 m2

, wat ook in de praktijk als te klein wordt ervaren. De 
kleedruimten hebben in de huidige situatie geen sluisfunctie doordat de deuren 
aan de OK-zijde zelden gesloten zijn. 
Een aan de buitenzijde van het complex grenzende spreekruimte waar 
bezoekers (waaronder vertegenwoordigers) kunnen worden ontvangen, 
ontbreekt; de instructiekamer wordt regelmatig als zodanig gebruikt. 

(Goederen) Een schone-goederensluis met een oppervlakte van ongeveer 6 m2 

dient als ruimte om steriele en schone materialen in het OK-complex te brengen. 
De sluis mag niet worden gebruikt als opslagruimte voor de gebruiksvoorraad. 
Uit het oogpunt van een goede scheiding tussen de operatie-afdeling en de rest 
van het ziekenhuis worden zelfsluitende en zich tegenover elkaar bevindende 
elkaar blokkerende sluisdeuren/doorgeefluiken aanbevolen. 
Voor de tijdelijke opslag van afval en gebruikte materialen (waaronder 
instrumenten) wordt gebruik gemaakt van een vuile-goederensluis met een 
oppervlakte van minstens 6 m2

. 

(Goederen) Een schone-goederensluis is in tegenstelling tot een sluis voor vuile 
goederen en afval ( oppervlakte: ongeveer 29 m2

, inclusief opgeslagen 
schoonmaakmiddelen) niet aanwezig. De openstaande deur aan de OK-zijde van 
de vuile-goederensluis is reeds vermeld. 

Sanitaire voorzieningen 

Maatstaf 

Situatie: 

Per personeelssluis dienen enkele toiletten en douches voor medewerkers 
aanwezig te zijn. Daarbij wordt uitgegaan van één toilet per 15 dames, 
respectievelijk één toilet en één urinoir per 25 heren. 
Om besmetting te voorkomen, beveelt het cvz handenwasbakken aan die 
voorzien zijn van kranen die met de elleboog of electronisch bediend kunnen 
worden. 
In de herenkleedruimte zijn twee toiletten en een doucheruimte voor een 
personeelsomvang van maximaal 18 heren ( exclusief 6 operateurs, eventuele 
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co-assistenten en bezoekers); de 45 dames (omgerekend ongeveer 37 full time
equivalenten) hebben twee toiletten en twee douches tot hun beschikking. De 
aantallen voldoen dus aan de norm. 
De wasbakken in de toiletruimten kunnen alleen met de hand worden bediend, 
in de kleedruimten zijn wel uitgerust met een elleboogbediening. 

Transport in het OK-complex 

Maatstaf 

Situatie: 

De gangen dienen voldoende breed te zijn zodat twee operatietafels elkaar 
probleemloos kunnen passeren. Waar bedden moeten kunnen draaien, dient de 
gangbreedte minstens 2,30 meter te bedragen. In de gangen dienen geen 
goederen, apparaten of tafels te worden gestald. Voldoende bergruimte is 
derhalve noodzakelijk. 
Voor het transport van de patiënt op het OK-complex bestaan drie 
mogelijkheden die eerder zijn besproken. 
De gang die de operatiekamers scheidt is met ruim 4 meter voldoende breed; 
de breedte van de steriele gangen bedraagt ongeveer 190 cm ( exclusief 
geplaatste stellingen en kasten) hetgeen te weinig is voor handlingactiviteiten. 
De breedte van de gang tussen de operatiekamers en toegang tot verkoever, 
wacht-, kleed- en opslagruimte is met 295 cm op zich voldoende groot. Indien 
er sprake is van tegemoetkomend patiëntentransport en op het programmabord 
kijkende OK-medewerkers, vormen de in deze gang geplaatste operatietafels 
echter voor een beperking van de doorgang. Verder kan soms worden 
geconstateerd dat transportkarretjes met gebruikte materialen tijdelijk op de 
gang staan gestald terwijl de betreffende OK-medewerker in de tilsluis 
meehelpt. 

Wachten en verblijven op de operatie-afdeling 

Maatstaf 

Situatie: 

Voor patiënten is een aangename en effectief bewaakte wachtruimte op de 
operatie-afdeling nodig met een oppervlakte van ongeveer 56 m2

• 

Voor het personeel dienen koffiekamers (gescheiden naar rokers en niet-rokers 
en met uitzicht naar buiten) aanwezig te zijn, die ook gebruikt kunnen worden 
voor het geven van instructies en dergelijke. De oppervlakte bedraagt minstens 
36 m2

. 

Ten behoeve van het opstellen van operatie-verslagen en het inspreken van een 
dicteerapparaat kan een ruimte van 3 m2 (uitgaande van 4 operatiekamers en de 
gelijktijdige aanwezigheid van 2 specialisten) zijn ingericht. 
De wachtruimte met een oppervlakte van ongeveer 60 m2 bestaat uit een aantal 
door gordijnen af te schermen plekken die vanaf de post goed te overzien zijn. 
De koffiekamer voor personeel heeft uitzicht naar buiten en kent in de huidige 
situatie alleen een ruimtelijke scheiding tussen rokers en niet-rokers; op korte 
termijn zal een afscheidingswand worden geplaatst. De oppervlakte van de 
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Situatie: 
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koffiekamer (ongeveer 57 m2
) zou toereikend moeten zijn, maar wordt door de 

geringe breedte en de omvang van de pantry als te klein ervaren. 
Er is niet voorzien in een dicteerruimte; in een enkel geval wordt de 
instructieruimte als zodanig gebruikt. Het grootste deel van de verslagen wordt 
meteen na afloop van de chirurgisch ingreep (tijdens het wachten op de 
volgende patiënt of tijdens de in- en uitleiding) opgesteld. Geen van de 
ondervraagde specialisten heeft te kennen gegeven werkelijk behoefte aan een 
dergelijke ruimte te hebben. 

Het inleiden kan zowel in een aparte centrale inleidingsruimte, in een 
inleidingsruimte (van 15 m2

) per operatiekamer als op de operatiekamer zelf 
geschieden. Het gebruik van een inleidingsruimte per operatiekamer heeft als 
voordeel dat de operatieruimte gesluisd is ten opzichte van de gang. 
Bij frequent gebruik van lokale anesthesietechnieken kan een aparte 
gemeenschappelijke ruimte gewenst zijn, wat als voordeel heeft dat er minder 
beslag wordt gelegd op bewakend personeel. 
Door gebruikmaking van een inleidingskamer (voorbereidingskamer) kunnen 
snellere wisseltijden worden gerealiseerd door een inleiding te starten op het 
moment dat de voorafgaande ingreep bijna voltooid is. Randvoorwaarden 
daarbij zijn echter voldoende anesthesie-personeel en een scheiding van 
patiëntenaan- en afvoer. 
In literatuur wordt soms het transport van patiënt onder narcose afgeraden 
[Van Geenen, 1996a]. 
Een algemene eis is dat de inleiding ongestoord dient te kunnen verlopen. Het 
feit dat patiënten in een bepaald stadium van de narcose een veel sterkere 
gehoorsfunctie hebben, vereist een rustige omgeving. 
Het inleiden vindt meestal in de inleidingskamer plaats. Met een oppervlakte 
van ongeveer 15 m2 voldoet deze aan de gestelde eisen. 
Uit gesprekken met operateurs en operatie-assistenten is gebleken dat lange 
wisseltijden tussen twee operaties in veel gevallen irritatie oproepen: operateurs 
missen een deel productieve snijtijd en de assistenten hebben tijdelijk geen werk 
om handen. 
In enkele gevallen wordt daarom een patiënt in de voorbereidingskamer 
ingeleid terwijl zijn voorganger in de operatieruimte wordt uitgeleid. 
Uit gesprekken, observatie en verslagen van werkbesprekingen is gebleken dat 
in- en uitleiding regelmatig worden gestoord door het openen van de deur naar 
de gang of operatieruimte. 
De grote doorkijk van wasruimte naar voorbereidingskamer kan door patiënten 
in de pré-operatieve fase als minder prettig worden ervaren [bron: intern 
rapport van Medirisk, 1997]. 
Recentelijk heeft de maatschap anesthesie te kennen gegeven geen 
uitgesproken voorkeur te hebben voor inleiding met of zonder voorbereiding; 
zij streeft een zo flexibel mogelijke indeling van het operatiecomplex na. Vooral 
voor grotere operaties waarbij veel monitoraansluitingen bij de patiënt zijn 
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aangebracht, zou inleiding in de operatieruimte voordelen bieden. De patiënt 
hoeft immers niet meer losgekoppeld te worden voor transport naar de 
operatieruimte. 

Pré-operatieve handenreiniging (wasruimte) 

Maatstaf: 

Situatie: 

De wasruimte dient te zijn voorzien van een handenwasbak met warm en koud 
water die anders dan met de hand bedienbaar moet zijn. Een wasruimte mag 
bestemd zijn voor twee operatiekamers mits de toegangsdeuren naar de kamers 
niet gelijktijdig geopend kunnen worden. De oppervlakte van een wasruimte 
bedraagt 5 à 10 m2

. 

Tijdens een ingreep mag de operatieruimte slechts via een gesluisde ruimte 
(bijvoorbeeld de wasruimte) worden betreden. 
In de huidige situatie is elke operatiekamer voorzien van een wasruimte 
(ongeveer 7,5 m2

) met drie wasbakken waarvan de warm- en koud
waterkranen zijn uitgerust met sensoren. 
Vanwege het ontbreken van een deur tussen was- en operatieruimte vormt de 
wasruimte geen sluis. Onder het toetsingsaspect 'luchtbeheersing' zal daarop 
nader worden ingegaan. 

Opdekken van instromententafels 

Maatstaf: 

Situatie: 

Opereren 

Maatstaf: 

De opdekruimte dient het schoonste gebied van de operatie-afdeling te zijn. 
Volgens de cvz-maatstaven kan het opdekken in de operatiekamer ofin een (al 
dan niet centrale) opdekruimte geschieden. Deze keuze is afhankelijk van de 
gekozen werkwijze (waaronder de inleidingsvorm). Het cvz beveelt aan om 
0K's tussen de operaties door even te laten luchten waardoor de 
verontreinigingen zoveel mogelijk afgevoerd worden. In het interne rapport van 
Medirisk wordt opdekken in de operatieruimte echter afgeraden en het gebruik 
van een aan de 0K grenzende opdekruimte aanbevolen. 
Het opdekken vindt in alle gevallen in de operatieruimte plaats. De 
onderzoeker vraagt zich af of dat - onmiddellijk na de vorige ingreep - de 
schoonste ruimte is. Resultaten van luchtmetingen kunnen daarop wellicht een 
antwoord verschaffen. 

De deuren van en naar de operatiekamer kunnen bij voorkeur automatisch 
geopend worden; de hoogste prioriteit daarbij heeft de deur tussen de 
operatieruimte en de steriele opdekruimte. Deuren met een glasopening worden 
aanbevolen. De operatieruimte mag tijdens een ingreep uitsluitend via een 
gesluisde ruimte worden betreden. 
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Situatie: 
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De nuttige oppervlakte van de operatiekamer bedraagt minstens 36 m2
; uit 

flexibiliteitsoverwegingen kan voor een oppervlakte van 38 tot 39 m2 worden 
geopteerd. In speciale gevallen (bijvoorbeeld voor orthopedische ingrepen) 
bedraagt de oppervlakte 42 m2

. Bij voorkeur is voorzien in daglichttoetreding 
en een uitzichtmogelijkheid [Dirksen et al, 1997]. 
De enige deur automatisch te openen deur in de operatiekamer ( dat wil zeggen: 
door met de voet een plateau aan te tikken) leidt naar de steriele gang. De 
overige deuren van de operatiekamers (inleidingsruimte, inleidingsruimte
operatieruimte, wasruimte) zijn, net als de deuren naar de tilsluis en 
verkoeverruimte) niet met deze voorziening uitgerust. Vanuit 
besmettingsoogpunt lijkt dat minder wenselijk. Door het ontbreken van een 
deur tussen was- en operatieruimte vervult de wasruimte geen sluisfunctie voor 
de OK. Onder het toetsingsaspect 'luchtbeheersing' zal daarop nader worden 
ingegaan. 
Met uitzondering van de deur die toegang geeft tot de steriele gang, is geen 
deur in de operatiekamer voorzien van een kijkglas, wat regelmatig tot storing 
van inleiding en ingreep leidt. 
De gewone operatiekamers hebben een nuttige oppervlakte van ongeveer 36 
m2

; de oppervlakten van OK 5 en OK 6 bedragen 50 m2
. Beide afmetingen 

voldoen aan de maatstaf en worden ook in de praktijk groot genoeg bevonden. 
In de huidige situatie is geen toetreding van daglicht in de operatieruimte. Een 
andere vorm van uitzicht ontbreekt eveneens. 

Indien geen stofarm of stofvrij composiet-materiaal wordt toegepast, is voor 
het gipsen een aparte ruimte gewenst, die zich bij voorkeur naast de 
operatiekamer bevindt. Omdat het gipsen vaak geschiedt bij onder anesthesie 
verkerende patiënten dient de gipsruimte te zijn voorzien van aansluitpunten 
voor de essentiële voorzieningen. De inleidingsruimte van een operatiekamer 
kan in principe als gipsruimte worden gebruikt, mits deze vóór de volgende 
operatiesessie grondig gereinigd wordt. 
Vanwege het ontbreken van de benodigde bewakingsapparatuur voldoet de 
gipsruimte ( oppervlakte: 24 m2

) niet aan de gestelde eisen; het gipsen vindt 
meestal in de operatieruimte plaats. 

Het uitleiden geschiedt bij voorkeur op de operatiekamer; een aparte 
uitleidingsruimte leidt tot een grotere ruimtebehoefte en meer uitgebreide 
technische voorzieningen. 
In de huidige situatie wordt in de operatieruimte uitgeleid. De onderzoeker 
heeft geen behoefte aan een separate uitleidingsruimte geconstateerd. 
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Verkoeveren 

Maatstaf: 

Situatie: 

Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

In het algemeen wordt uitgegaan van 1,5 verkoeverbed per operatiekamer en 
van 15 m2 per verkoeverbed. Om het bed moet voldoende ruimte zijn om 
eventuele ( anesthesiologische) handelingen te kunnen verrichten. Het is 
noodzakelijk dat ook de verkoeverruimte wordt gesluisd of als sluis is 
uitgevoerd. Zoals voor elke werkruimte dient daglichttoetreding of uitzicht bij 
voorkeur mogelijk te zijn. 
Asymmetrische verlichting voorkomt verblinding van patiënten. 
De als sluis uitgevoerde verkoeverruimte kan maximaal 15 bedden 
onderbrengen en is daarmee voldoende ruim. Dat geldt ook voor de 
oppervlakte van ongeveer 168 m2

; voor 7 operatiekamers à 1,5 bed adviseert 
het cvz 158 m2

. De verkoevermedewerkers gaven aan dat de twee 
constructiepilaren bij een grotendeels bezette verkoeverruimte een belemmering 
vormen voor het manoeuvreren met bedden. 
Voor patiënten is er geen uitzichtmogelijkheid in de verkoeverruimte; de 
verkoevermedewerkers hebben een klein venster tot hun beschikking. 
De buitenste, niet-asymmetrisch uitgevoerde verlichtingsbalken van de 
verkoeverruimte kunnen niet worden gebruikt omdat zij op ooghoogte van de 
patiënt zijn aangebracht. 

Opbergen van goederen en materialen 

Maatstaf 

Situatie: 

De opslagruimte voor steriele materialen bedraagt, omgerekend naar 7 
operatiekamers, ruim 31 m2

; als berging voor schone materialen is een 
vergelijkbare ruimte nodig. Voor de opslag van niet-schone materialen zal een 
ruimte van 14 m2 beschikbaar moeten zijn. Ten behoeve van orthopedie, 
anesthesie ('mobiele' hulpmiddelen), algemene hulpmiddelen en gipsvoorraad, 
worden ruimten van respectievelijk 9, 9, 9 en 6 m2 aanbevolen. 
Voor de opslag van steriele materialen (voornamelijk instrumenten) is in de 
vorm van twee steriele gangen ongeveer 107 m2 beschikbaar; voor schone 
goederen, overige steriele materialen en een deel van het anesthesie-materiaal 
zijn de kamers 3 en 8 met een totale oppervlakte van ongeveer 110 m2 in 
gebruik. Deze ruimten overtreffen de oppervlakte-normen, maar leggen door 
hun geringe breedte grote beperkingen op aan de handling-activiteiten. In de 
steriele gangen, waarvan de breedte ongeveer 190 cm bedraagt, zijn over 
vrijwel de gehele lengte voorraadstellingen en -kasten geplaatst. De resterende 
loopruimte bedraagt daardoor ongeveer 125 cm. Een deel daarvan wordt 
ingenomen door het transportkarretje, hetgeen de vrije ruimte voor in- en 
uitladen van instrumentensets ('netten') en materialen aan de krappe kant 
maakt. Deze situatie geeft regelmatig aanleiding tot verkeerde houdingen en 
bewegingen met zware netten ( een massa van 9 kilo vormt geen uitzondering), 
wat eenvoudig tot rugklachten kan leiden. 
Bovendien kunnen de netten niet altijd horizontaal worden uitgenomen 
waardoor de instrumenten de steriele verpakking kunnen beschadigen. Het 
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gevolg is dat de instrumentenset opnieuw gesteriliseerd dient te worden. 
De opslag van de specifieke steriele materialen zoveel mogelijk achter de 
betreffende operatiekamer beperkt het loop- en zoekwerk van de operatie
assistenten. De voor het in- en uitnemen van de netten bedoelde verrijdbare 
opstapjes worden niet altijd gebruikt als ze wat verder weg staan. 
Voor gebruikte materialen is een ruimte van ongeveer 29 m2 beschikbaar 
waarin een onderverdeling naar de volgende soorten retourstromen is gemaakt: 
- gebruikt instrumentarium; 
- gebruikt linnengoed en operatiekleding; 
- bloedproducten; 
- papier en karton; 
- glaswerk; 
- overig afval. 

De niet-gesloten deur van de vuile-goederensluis is reeds aan de orde geweest. 
Orthopedie heeft de beschikking over een gipskamer van 24 m2 en een 
opslagruimte ten behoeve van de bottenbank en hulpmiddelen van ongeveer 12 
m2. 

Anesthesie heeft naast de beperkte opslag in de voorbereidingskamer een deel 
van 0K 3 en voor het opslaan en testen van apparatuur twee ruimten van 
respectievelijk ongeveer 9 en 4 m2 in gebruik. 
Naast 0K 5 bevindt zich een ruimte van ongeveer 25 m2 die voor een klein 
gedeelte als opslag in gebruik is. 

Werkruimte OK-secretariaat 

Maatstaf 

Situatie: 

Deze ruimte bevindt zich in het overgangsgebied tussen de operatie-afdeling en 
de rest van het ziekenhuis op korte afstand van wacht- en verkoeverruimte. De 
nuttige oppervlakte bedraagt ongeveer 20 m2

. 

Het 0K-secretariaat maakt gebruik van een ruimte van 22 m2 in de nabijheid 
van wacht- en verkoeverruimte. De ruimte grenst echter niet aan de 
ziekenhuisgang en bevindt zich dus niet in het overgangsgebied. 

Werkruimten voor afdelingshoofd, hoofd anesthesiologie, anesthesioloog en snijdend 
specialist 

Maatstaf 

Situatie: 

De genoemde werkruimten hebben elk een oppervlakte van ten minste 12 m2 en 
liggen in het schone gebied van het operatiecomplex liggen. 
De algemeen manager 0K heeft een kantoorruimte op de afdeling 
dagverpleging. De teamleiders chirurgie en anesthesie hebben een ruimte van 
respectievelijk 18 en 11 m2 tot hun beschikking. De laatste voldoet dus niet aan 
de norm. Vanuit het oogpunt van communicatie wensten de beide teamleiders 
een meer centraal gelegen kantoorruimte; ook enkele 0K-medewerkers waren 
van mening dat de kantoorruimten ver van de 'werkvloer' verwijderd liggen. 
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Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

De ruimte van de anesthesiologen bedraagt ongeveer 16 m2
. 

Een ruimte voor een snijdend specialist, bedoeld voor het verrichten van 
administratieve werkzaamheden tijdens het gebruik van de operatie-afdeling, 
ontbreekt. Uit gesprekken met specialisten is echter geen behoefte aan een 
dergelijke ruimte gesignaleerd. 

Luchtbeheersing 

Maatstaf 1. Luchtdrukhiërarchie en zone-indeling 
De beheersing van de luchtbewegingen vormt een essentieel onderdeel van het 
beleid ten aanzien van infectiepreventie op operatiekamers en -afdelingen. Op 
de kamers is luchtbeheersing onder andere gericht op het weren dan wel 
elimineren van verontreinigde lucht uit het operatiegebied. Op de operatie
afdeling is de luchtbeheersing gericht op het voorkómen van 
luchtverplaatsingen van vuile naar schonere ruimten [College voor 
Ziekenhuisvoorzieningen, 1995]. Daartoe is het noodzakelijk dat door middel 
van mechanische ventilatie een luchtdrukhiërarchie op de operatie-afdeling in 
stand wordt gehouden. 
Volgens de maatstaven van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen dient bij 
de inrichting van een 0K-complex met de volgende indeling van de ruimten 
naar afuemende druk rekening te worden gehouden: 
- Steriele opdekruimte 
- Operatiekamer 
- Inleidingsruimte 
- Steriele berging 
- Verkoeverruimte 
- Berging schoon 
- Schone gang 
- Wasruimte 0K 
- Overige bergingen 
- Kantoorruimten 
- Koffiekamer 
- Schone sluis 
- Ombedsluis 
- Patiëntensluis 
- Kleedruimten 
- Vuile gang 
- Vuile sluis 
- Ziekenhuisgang 

In Nederland worden overigens nog geen dwingende eisen gesteld aan de 
luchtzuiverheid in operatiekamers. De te stellen eisen - in de vorm van het 
maximale aantal kiemvormende eenheden per hoeveelheid lucht (KVE/m3

) -zijn 
afhankelijk van de soort operaties die worden verricht, wat reden is om naar 
analogie van de clean-room-techniek een indeling naar 'klassen' van reinheid te 
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Situatie: 

Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

maken. In diverse landen worden verschillende indelingen gehanteerd. Een 
voorbeeld is de klasse-indeling die door het SKI (Schweizerisches Institut für 
Gesundheids- und Krankenhauswesen) is gepresenteerd: voor de ultra-clean 
operatiekamers (bestemd voor onder andere orthopedische chirurgie) is klasse 
1 (minder dan 10 KVE/m3

) en voor gewone operatiekamers klasse 2 (minder 
dan 200 KVE/m3

) vereist. 
De Werkgroep Infectie Preventie hanteert de volgende zone-indeling 
[Werkgroep Infectie Preventie, 1992]: 
zone A: 'steriel' ( OK's en steriele opslag); 
zone B: 'schoon' (nevenvertrekken van de OK, in en uitleidingskamers, 
wasruimte, corridors, verkoeverkamer etcetera); 
zone C: 'niet schoon' (wachtruimte patiënten, sluizen, kleedruimten etcetera). 

Een mogelijkheid om betere luchtkwaliteit boven het operatieveld te verkrijgen, 
is het aanbrengen van een onderverdeling van de operatieruimte in drie 
werkgebieden: het anesthesie-, omloop- en operatiegebied [Van Geenen, 
1996a; Van Geenen 1996b]. 
In het buitenland (Duitsland en Zwitserland) en in het Antonius Ziekenhuis in 
Sneek leidde dat tot meerdere operatiekamers in één grote ruimte, de 
zogenaamde GroBraum-OP's. De operatiekamers kunnen in een dergelijk opzet 
worden beschouwd als cabines; de omloopfunctie kan door één persoon voor 
twee cabines worden vervuld. 

2. OK-lampen en inblaasplenum 
Uit resultaten van studies kan worden afgeleid dat systemen voor 
luchtbeheersing niet altijd het gewenste effect opleveren. Naast de invloed van 
de vele loopbewegingen in de operatieruimte zijn vooral de warmte-afgifte van 
de OK-lamp en het operatieteam [Graafmans, 1992] en de paraplu-werking van 
de lamp [Van Wijck, 1996] daaraan debet. 
Aan oplossingsmogelijkheden in de vorm van meerdere kleine lampelementen 
in plaats van één grote, in het plafond geïntegreerde lampen, reflectoren of 
schuin boven de OK-tafel geplaatste verlichting, wordt gewerkt. 
De luchtstroom verstorende plafondpendels zullen dan eveneens een ander 
ontwerp moeten krijgen (bijvoorbeeld 'voorzieningenbruggen', uitgerust met 
alle anesthesie- en chirurgie-aansluitingen en eventueel gecombineerd met de 
verlichting). 
Ook het College voor Ziekenhuisvoorzieningen is voorstander van 
aërodynamisch gevormde lampelementen en plaatsing van de lampvoet(en) 
naast het luchttoevoerplenum. 
Daarnaast wordt aanbevolen om het luchtinblaasplenum zoveel mogelijk direct 
boven het operatieveld te situeren, wat bereikt kan worden door horizontaal 
verstelbare operatietafels. 

(Luchtdrukhiërarchie) 
Het ontbreken van een deur tussen was- en operatieruimte maakt een 
drukverschil conform de genoemde hiërarchie niet mogelijk. 
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Uit de gesprekken met enkele orthopedische chirurgen bleek dat zij bij 
mogelijke verbeteringen met name aan betere luchtcondities en een rustigere 
operatie-omgeving denken. Vermindering van het aantal deuren van een 
operatiekamer en beperking van het aantal personen bij met name 
heupoperaties zouden naar hun mening voordelen bieden. 
Ten aanzien van het opdekken van instrumententafels is reeds opgemerkt dat 
de operatieruimte onmiddellijk na een ingreep wellicht niet de meest geschikte 
plaats is. 
Eerder is opgemerkt dat de deuren van de kleedruimten en vuile-goederensluis 
vaak open staan waardoor de vereiste sluiswerking niet wordt gerealiseerd. 
Op basis van het te verschijnen rapport met resultaten van de uitgevoerde 
luchtmetingen kunnen deze en andere aanpassingsbehoeften wenselijk blijken. 
Tot slot kan worden opgemerkt dat de afvoerroute van gebruikte materialen 
via de wasruimte in strijd is met de steriliteitsbeginselen [bron: intern rapport 
van Medirisk, 1997]. 

(0K-lampen en inblaasplenum) 
De operatiekamers van het St.Maartens Gasthuis zijn uitgerust met grote 0K
lampen en aanvullende kleinere satellietlampen. 

4.2.3 Logistiek 

De beoordeling van een bouwtechnisch ontwerp is niet beperkt tot toetsing aan bouwkundige 
maatstaven. Bij het gebruiksdoel en de eisen die samenhangen met een goede taakvervulling 
spelen logische en logistieke overwegingen eveneens een rol. In de tot nu veelvuldig 
aangehaalde cvz-maatstaven is vrijwel geen ruimte voor dergelijke overwegingen opgenomen. 
Toetsing aan logistieke maatstaven impliceert het bepalen van de mate waarin de gebouwde 
omgeving een effectieve en efficiënte uitvoering van de functionele activiteiten ondersteunt. 
De 0K-medewerkers moeten zich in het functionele gebruik van de ruimten niet gehinderd 
voelen maar juist worden gestimuleerd [Haak, 1990]. 

Aspecten die daarbij een rol spelen zijn: 
is het aantal operatiekamers voldoende? 
is de inrichting van het complex zodanig dat functionele ruimten waartussen veel 
personen- en/of goederenverkeer bestaat op zo kort mogelijke afstand van elkaar zijn 
gelegen? 
vormen ligging, omvang en inrichting van de ruimten een stimulans voor het 
functionele gebruik ervan? 

Aantal operatiekamers 

Maatstaf Het College voor Ziekenhuisvoorzieningen geeft aan hoe op basis van 
uitgevoerde ingrepen het benodigde aantal operatiekamers kan worden bepaald 
[College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1995]. 
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Daartoe dient het aantal uitgevoerde verrichtingen per zogenaamde COTG-OK
tarietklasse te worden vermenigvuldigd met een door het College vastgestelde 
operatie-eenhedenfactor. Hoe hoger de tariefklasse, des te hoger de operatie
eenhedenfactor. 
Deling van de aldus verkregen operatie-eenheden op jaarbasis door 9000 
(hetgeen als norm voor een goed bezette operatiekamer wordt gehanteerd) 
geeft een indicatie van het aantal operatiekamers. 
De produktie-overzichten van 1994, 1995 en 1996 (prognose augustus) 
resulteren voor het St.Maartens Gasthuis in respectievelijk 69.323, 68.846 en 
65.330 operatie-eenheden en daarmee in respectievelijk 7.70, 7.65 en 7.25 
operatiekamers (zie bijlage 4). 
Gelet op de eerder geschetste ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van 
de operatiekamers (zie de hoofdstukken 1 en 2), is de onderzoeker met het OK
management van mening dat 7 operatiekamers voldoende zijn 

Patiënten-, goederen- en personenstromen 

Maatstaf 

Situatie: 

Uit efficiency-overwegingen moeten verplaatsingen van personen - in het 
bijzonder wanneer zij patiënten of goederen transporteren - tot een minimum 
worden beperkt. Het traject is bij voorkeur zo veel mogelijk vrij van bochten en 
andere obstakels. 
Om de af te leggen afstand te minimaliseren dienen ruimten waartussen 
dergelijke verplaatsingen veelvuldig voorkomen, onderling op zo kort 
mogelijke te zijn gesitueerd. 
1. Patiëntenstromen: De specialismen met het meeste aantal patiënten op 
jaarbasis moeten zo veel mogelijk in de dichtstbij ( dat wil zeggen: op zo kort 
mogelijke afstand van wacht- en verkoeverruimte) gelegen operatiekamers 
worden uitgeoefend. Indien wordt afgezien van vaste kamertoewijzingen voor 
specialismen, zou de sessie met het meeste aantal patiënten aan de dichtstbij 
gelegen operatiekamer moeten worden toegewezen. Niet zozeer vanwege de 
omvang van de patiëntenstroom als wel de urgentie, is voor de spoedkamer 
eveneens een snelle bereikbaarheid vereist. 
2. Goederenstromen: De ingrepen met de grootste ( schone en vuile) 
materiaalstromen zouden in de OK's op zo kort mogelijke afstand van de 
steriele, schone en vuile goederensluizen en opslagruimten gelegen moeten zijn. 
3. Personeelsstromen: Voor de op de uitvoering van het primaire proces 
betrekking hebbende personeelsstromen, wordt verwezen naar de onder 
'patiëntenstromen' genoemde aspecten. Verplaatsingen van OK-medewerkers 
die voortvloeien uit niet-primaire activiteiten (bijvoorbeeld persoonlijke 
verzorging) hebben bij voorkeur eveneens over zo kort mogelijke afstand 
plaats, wat concreet betekent dat kleedruimten koffiekamer in de nabijheid van 
de uitvoering van het primaire proces zijn gesitueerd. 

1. Patiëntenstromen: De in tabel 1. 2 vermelde patiëntenaantallen van het jaar 
1996 zijn in figuur 4.4 als patiëntenstromen gevisualiseerd. De dikte van de 
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pijlen komt overeen met de omvang van het aantal patiënten. Opgemerkt dient 
te worden dat alleen de stromen van patiënten naar de operatiekamers zijn 
weergegeven; de retourstromen hebben uiteraard dezelfde omvang maar zijn 
tegengesteld van richting en hebben ( voor wat betreft deze analyse) vrijwel alle 
de tilsluis als eindpunt. Een klein deel van de patiënten heeft de IC- ofMc
afdeling als bestemming en verlaat het OK-complex via de wachtruimte. 
Op basis van de omvang van de patiëntenstromen zou de volgorde waarin de 
specialismen aan de OK's op toenemende afstand tot wacht- en verkoeverruimte 
worden toegewezen, als volgt luiden: orthopedie, chirurgie, gynaecologie, 
KNO-heelkunde, urologie, oogheelkunde, plastische chirurgie, kaakchirurgie en 
neurochirurgie. 
Indeling naar afnemend aantal patiënten per sessie resulteert in de volgorde 
KNO, gynaecologie, orthopedie, oogheelkunde, urologie, plastische chirurgie, 
chirurgie ( OK 4), neurochirurgie, kaakchirurgie, chirurgie ( OK 5). De gegevens 
van tabel 1.2 en figuur 4.4 laten zien dat orthopedie een weinig gunstige plaats 
( OK 6) lijkt te hebben: op grond van de omvang van de patiëntenstroom en het 
gemiddeld aantal patiënten per sessie zouden orthopedische ingrepen moeten 
worden toegewezen aan een operatiekamer op zo kort mogelijke afstand van 
de wachtruimte en tilsluis. 
Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de toewijzing van chirurgie aan OK 
4 en OK 5. De omvang van de patiëntenstroom zou een meer centrale ligging 
voor dit specialisme rechtvaardigen; de grootte van OK 5 is echter bepalend. 
Naast de grotere afmetingen van een OK en de omvang van een bepaalde 
patiëntenstroom kan ook de factor prioriteit invloed op de gewenste ligging 
van een kamer hebben. De spoedkamer dient zo snel mogelijk bereikbaar te 
zijn; vanwege de afmetingen is er in de huidige situatie echter voor gekozen 
deze achteraan de gang in OK 5 te situeren. 
Eerder is vermeld dat de constructie-pilaren in de verkoeverruimte soms een 
belemmering vormen voor het manoeuvreren met bedden. De capaciteit van de 
verkoeverruimte (15 bedden) is wat ruimer dan de cvz-maatstaven (1.5 bed per 
oK; totaal 11 bedden), zodat de bij de pilaren gelegen verkoeverplaatsen slechts 
zelden bezet zullen zijn. Bij het opstellen van OK-programma zal rekening met 
de verkoevercapaciteit moeten worden gehouden: sessies met veel ingrepen 
worden bij voorkeur verspreid over het programma uitgevoerd. 
2. Goederenstromen: Bovengenoemde constateringen gelden eveneens voor de 
goederenstromen. Aanvullend wordt opgemerkt dat in de huidige situatie de 
opslag van steriele materialen op de kortst mogelijke afstand van de OK is 
gelegen. De centrale ligging van de opslag in OK 3 en OK 8 beperkt eveneens de 
afte leggen afstanden. Na iedere ingreep wordt het karretje met gebruikte 
materialen en afval naar de vuile-goederensluis gebracht; in de meeste gevallen 
helpt de betreffende OK-medewerker met het overtillen van de patiënt. Omdat 
de vuile-goederensluis iets uit de richting ligt waarin patiënten naar de tilsluis 
vervoerd, worden de transportkarren soms tijdelijk in de gang ( ter hoogte van 
de herenkleedruimte) gestald. 
3. Personeelsstromen: De kleedruimten liggen op korte afstand van de 
operatiekamers. De koffiekamer is daarentegen wat verder weg gelegen, maar 
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bevindt zich wel in de richting die na een ingreep wordt afgelegd om de patiënt 
naar de verkoeverruimte te brengen. 
De kantoorruimten van de teamleiders bevinden zich op vrij grote afstand van 
de operatiekamers, wat eerder vermeld is. De ligging van de instructieruimte 
vormt in dat opzicht geen probleem: aangezien er geen doorgaand 
personenverkeer is, kunnen daar in alle rust instructies en besprekingen 
plaatsvinden. 
Ten aanzien van de routings van bovengenoemde stromen, kan worden 
opgemerkt dat in het traject waarover pré- en postoperatieve patiënten worden 
vervoerd (zie figuur 4.2) ter hoogte van de kleedruimten een bocht door de OK
medewerkers moet worden gemaakt doordat de wachtruimte en tilsluis niet 
recht tegenover de gang zijn gelegen. 

Ligging en inrichting van de rnimten 

Maatstaf 

Situatie: 

De ligging en inrichting van de ruimten dienen een stimulans te vormen voor 
het functionele gebruik ervan. 
Bij de toetsing aan de cvz-normen is reeds opgemerkt dat de steriele gangen 
door hun geringe breedte een beperking voor de handlingactiviteiten vormen. 
Vooral hoger geplaatste instrumentennetten zijn daardoor lastig uit de 
stellingen te nemen en leiden tot verkeerde tilhoudingen. 

4.2.4 Inventarisatie van beperkingen per toetsingselement 

De toetsingselementen waarop verbetering mogelijk is, worden in tabel 4. 1 (pagina 36) 
samengevat. Aspecten waarop het huidige OK-complex wèl voldoende scoort, zijn omwille van 
de overzichtelijkheid niet opgenomen. Bij het genereren van verbeteringsvoorstellen spelen zij 
echter eveneens een belangrijke rol. 
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In- en uitgangen van het alle toegangen als sluis uitgevoerd; geen sluis voor aangeleverde goederen; deuren 
complex geen toegangsmogelijkheid voor kleedruimten en opslag vuile goederen staan 

onbevoegden; open; 
kleedruimte: 2•4a m2

; vrije toegangsmogelijkheid voor onbevoegden; 
spreekruimte: 10-12 m2 kleedruimten te klein (2'3:> m\ 

spreekruimte ontbreekt 

Sanitaire voorzieningen handenwasbakken anders dan met de handenwasbakken in toiletruimten alleen met 
hand bedienbaar hand bedienbaar 

Transport in ol<-complex gangen voldoende breed; gestalde trolleys en tafels maken doorgang 
in gangen geen stalling van goederen, van/naar wachtruimte/verkoever smal; soms 
apparaten of bedden tijdelijke stalling van transportkar in gang voor 

vuile-goederensluis 

Wachten en verblijven op koffiekamer personeel: 36 m2; koffiekamer personeel (57 m2
) is smal en wordt 

operatie-afdeUng dicteerruimte: 3 m2 klein bevonden; 
geen dicteerruimte 

Inleiden rust tijdens inleiding; regelmatig storing van inleiding; 
patiënt onder narcose bij voorkeur niet voorbereiding leidt tot transport patiênt onder 
transporteren narcose en soms kruising patiênten 

Pre-operatieve sluiswerking ten behoeve van deur wasruimte-operatieruimte ontbreekt 
handenreinigng (wasruimte) operatieruimte te grote doorkijk naar inleidingsruimte 

algemeen: patiêntvriendelijkheid 

Opdekken instrumententafels opdekruimte is schoonste deel van OK- operatieruimte is waarschijnlijk niet schoonste 
complex ruimte OK 

Opereren bij voorkeur automatisch deuren met slechts deur naar steriele gang automatisch te 
kijkvenster; openen; 
bij voorkeur (meerdere kleine) één grote, centraal t.o.v. inblaasplenum 
aêrodynamische lampen; geplaatste OK-lamp; 
bij voorkeur daglichttoetreding en uitzicht geen daglicht of uitzicht op OK 

Gipsen bij gebruik van niet-stofarme of stofvrije gipsruimte (naast OK gelegen) mist relevante 
gipsmaterialen is bij voorkeur naast OK aansluitingen 
gelegen gipsruimte met relevante aanslui-
tingen gewenst 

Uitleiden rust tijdens uitleiden soms rumoerig tijdens uitleiding (opruimen 
instrumenten, praten) 

Verkoeveren prettige omgeving: goede verlichting verlichting (symmetrische uitvoering) is op 
(asymmetrisch verlichting voorkomt ooghoogte aangebracht; 
verblinding van liggende patiênt) en nauwelijks daglichttoetreding; 
bij voorkeur daglichttoetreding en uitzicht; bij volle patiêntenbezetting vormen 
voldoende ruimte constructiepilaren een obstakel 

Opbergen van goederen en voldoende manoeuvreerruimte steriele gangen te smal voor handling 
materialen 

Secretariaatsruimte in overgangsgebied tussen ziekenhuis- OK-secretariaat grenst niet aan ziekenhuisgang 
gang en operatie-afdeling gelegen 

Werkruimten voor elke werkruimte ten minste 12 m2 kantoorruimte teamleidster anesthesiologie aan 
afdeUngshoofd, hoofd de kleine kant (ongeveer 11 m2

); kantoorruimten 
anesthesiologe, anesthesio- op grote afstand; 
loog en snijdend specialist geen werkruimte snijdend specialist 

Luchtbeheersing bij voorkeur (enkele) kleinere OK-lampen zijn groot en verstoren waarschijnlijk 
aërodynamische OK-lampen; de luchtstroom naar het operatieveld; 
voldoen aan luchtdrukhiêrarchie door ontbreken van deur tussen was- en 

operatieruimte en door openstaande deuren van 
kleedruimten en vuile-goederensluis worden 
luchtdrukverschillen niet gerealiseerd 

Logstiek routings: zo kort mogelijk en van zo weinig huidige toewijzing specialismen aan oK's leidt niet 
mogelijk bochten voorzien tot de kortste afstanden (met name voor 

orthopedie en chirurgie/spoedingrepen); bocht 
tussen wachtruimte/lilsluis en OK's 

Tabel 4.1: Overzicht van beperkingen per toetsingselement 
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Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

4.3 Inventarisatie van verbeteringsmogelijkheden 

In de vorige paragraaf zijn de middels toetsing geconstateerde beperkingen geïnventariseerd. 
Om te komen tot concrete verbeteringsvoorstellen met betrekking tot de genoemde 
aandachtspunten, zal in deze paragraaf een aantal verbeteringsmogelijkheden worden 
beoordeeld op importantie en uitvoerbaarheid. 
Categorisering van deze verbeteringsitems maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de 
mate waarin en op welke aspecten het 0K-complex voor verbetering vatbaar is. Daarbij wordt 
in eerste instantie alleen naar verbeteringsmogelijkheden voor afzonderlijke aspecten gekeken. 
De consequenties van item-combinaties en de logische clusterindeling op basis waarvan 
scenario's kunnen worden afgeleid, vormen het onderwerp van de volgende paragrafen. 

In tabel 4.2 (pagina 38) zijn de items in één van de volgende vier categorieën ingedeeld: 
luchtbeheersing/steriliteit, logistiek, patiëntvriendelijkheid en overige aspecten. Per item is 
aangegeven wie de belanghebbende(n) is (zijn) en wat als aandachtspunt of contra-indicatie 
geldt. Om een indicatie van het relatieve belang en de mate van ingrijpendheid te kunnen 
geven, is een 3-schaals waarderingssysteem gebruikt: één, twee of drie sterren betekenen 
respectievelijk matige score, redelijk hoge score of zeer hoge score op het betreffende 
beoordelingsaspect. 
Hieronder worden de in tabel 4.2 geïnventariseerde verbeteringsitems nader toegelicht. De 
belangrijkste voor- en nadelen van een verbeteringsmogelijkheid worden aan het eind van elke 
beschrijving gegeven. Voor realisatie van een item benodigde investeringen worden hier in 
principe niet als nadeel aangemerkt. 

Sl: Verplaatsen steriele opslag 

Zoals in paragraaf 4.2.2 vermeld, behoort de steriele opslagruimte na de opdekruimte de 
hoogste luchtdruk te hebben. De situering van deze ruimte vormt daardoor een belangrijk 
aandachtspunt voor de luchtbeheersing op een 0K-complex. 
Door de voortdurende windaanval en temperatuurverschillen is het in de praktijk moeilijk om 
de schoonste ruimten aan de buitenmuren van het complex te laten grenzen; uit gesprekken 
met functionarissen van andere 0K-complexen bleek ook het College voor Ziekenhuis
voorzieningen bij (nieuw)bouwaanvragen terug houdend te zijn in het verlenen van 
goedkeuringen aan dergelijke ruimten. Door de steriele opslag te verplaatsen en inpandig te 
situeren ( dat wil zeggen: zodanig dat zij niet aan buitenmuren grenzen) kunnen de externe 
invloeden worden geminimaliseerd. Het lijkt voordelig om de steriele opslag zoveel mogelijk 
te centraliseren, zodat er sprake is van een naar de buitenzijden van het complex afnemende 
luchtdruk. Daarmee ontstaat overigens enige verwantschap me het 'Brabantse model' dat 
uitgaat van een afnemende reinheidsgraad vanuit het midden van het complex [College voor 
Ziekenhuisvoorzieningen, 1995]. 
Item S 1 heeft verstrekkende consequenties: aangenomen dat de luchtdrukhiërarchie nageleefd 
wordt, is met het vastleggen van de steriele opslag een aanzienlijk deel van de lay-out bepaald. 
Door verplaatsing van de steriele opslagruimte dient het luchtbeheersingssysteem te worden 
aangepast (zodanig dat aan de vereiste luchtdrukhiërarchie wordt voldaan) en ontstaan andere 
routings. Afhankelijk van de nieuwe situering van de opslag worden de loopafstanden voor 
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b=belangrijkheid 
*=matig 

i=ingrijpendheid 
-=redelijk ***=in hoge mate 
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LUCHTBEHEERSING/STERILITEIT (S) 

1 , verplaatsen steriele opslag paliênt (vermindering b(***) i(**) consequenties voor luchtdrukhiêrarchie en afgeleide routings (grotere 
infectierisico) loopafstanden); tevens gebruiken als opdekruimte?; bij herinrichting grotere breedte 

ten behoeve van handllng realiseren (zie L2) 

2. aanbrengen scheiding wasruimte- patlênt (vermindering b(***) i(*) waarborgen bereikbaarheid telefoon vanuit operatieruimte; klapdeuren: 
OK infectierisico) stofverspreiding/botsing 

3. inrichten goederensluis patiênt (vermindering b(***) i(*) belemmering toegang voor medewerkers 
Infectierisico) 

4. scheiden pré- en postoparatieve patiênt (vermindering b(*) i(**) alleen mogelijk In combinatie met S1 ; risico van botsing postoperatieve stromen; 
personen- en goederenstromen Infectierisico); keren niet mogelijk; gang tussen OK's (aanvoergang) !can ±1,7 m worden versmald 

OK-medewerker (duidelijke ten gunste van overige functies 
routlngs) 

5. Installeren armbedlende kranen In patlênl (vermindering b(*) i(*) 
toiletruimte infectierisico) 

6. toewijzen OK's op basis van patiênl (vermindering b(*) i(**) aanpassi'lg OK's I.b.v. orthopedische en chirurgische Ingrepen noodzakelijk; geen 
'reinheid' Infectierisico) kortst mogelijke loopafstanden 

7. installeren aerodynamische OK- patiênt (vermindering b(**) i(*) 
lampen Infectierisico) 

8. monteren deursluiters (kleedruimten patlênt (vermindering b(**) i(*) 
en vuile-goederensluis) infectierisico) 

LOGISTIEK (L) 

1. toewijzen OK's o.b.v, omvang en OK-medewerker (rrinimale b(**) I(**) aanpassing OK's t.b.v. orthopedische en chirurgische ingrepen noodzakelijk; tevens 
prioriteit patiêntenstroom loopafstanden) aanpassing luchtbeheerslngss}'Sleem 

2. verbreden steriele opslagruimte OK-medewerker (meer b(***) i(***) verplaatsing buitenmuren noodzakelijk of verschuiving oK's naar centrum; andere 
handllngruimle) optie is: elders Inrichten (zie S1) 

3. verplaatsen wacht- en anesthesie-medewerker (peen b(*) i(***) verplaatsing wanden en nieuwe (dure) vloer nodig; in combinatie met l4f.5 
verkoeverrulmte bochten en korte 

loopafstanden) 

4. verplaatsen secretariaat naar OK-secretaresse en bezoeker b(**) I(**) versmalling patlênlensluis; barrière handling OK-medewerker; beperking 
buitenzijde OK-complex (verbeterde communicatie en daglichttoetreding? 

evt. betere 
beveiligingsmogelijkheid) 

5. inrichten trolley-opslagruimte OK-medewerker (toegenomen b(*) I(**) beperking oppervlakte voor overige functies; mogelijk beperking 
gangbreedte) 

6. centraliseren kantoorruimten OK-medewerker en teamleider b(*) I(**) beperking oppervlakte voor overige functies; beperking daglichttoetredlng? 
hoofden (verbeterde communicatie) 

PA TIENTVRIENDELIJKHEID (P) 

1 , scheiden pré- en postoperatieve patiênt (geen contact met b(***) i(**) alleen mogelijk In combinatie met S 1 
patiêntenstroom geopereerde patlênt) 

2, inleiden patiênt in operatieruimte patiênt (optimale bewaking); b(***) i(*) niet haalbaar voor alle programma's; inrichting opdekrulmte noodzakelijk 
anesthesie-medewerker 
(minder aansluitingen) 

3. installeren deuren mei kijkvenster patlênt en operatieteam b(***) i(*) 
(minder storingen); OK-
medewerker (eenvoudigere 
controle) 

4. verkleinen en/of verduisteren paliênt (verhoging privacy) b(**) i(*) 
doorkijk wasruimte-
voorbereidingsruimte 

5. verbedden in de OK patiênt (verhoging comfort); b(**) i(*) parkeerplaats bed bij OK nodig; schoon beddegoed vóór trar,sport afdeling-oK; meest 
OK-medewerker zinvol in combinatie met P2; geen problemen opslag trolleys (zie L5) 
(aanwezigheid tllhulpen) 

6.lnrichten OK voor (pré)operatlef patlênt (verbetering b(*) i(**) spectatorium vergt ruimte; begeleiding bezoeker nodig; afh, van plaats en duur: 
bezoek (kinderen, sectio's of gemoedstoestand); volledige omkleedprocedure van toepassing 
spectatorium) anesthesie-medewerker 

(rustigere patlênt); bezoeker 
(ouder): verbondenheid 

7. inrichten wacht- en verkoeverruimte patlênt en overige patlênten b(*) I(**) ruimte in principe niet bruikbaar voor volwassenen;volledige scheiding routes is 
voor kinderen (verbetering moeilijk; minder efficiënte Inzetting bewakingscapaciteit 

gemoedstoestand); 
anesthesie-medewerker 
(rustigere patiênt) 

8. installeren andere plafondverlichting patiënt (geen verblinding) b(*) i(*) wordt deze dan wel gebruikt? (overige verlichting voldoet blijkbaar) 
voor verkoeverruimte 

9. voorzien in dagllchttoetreding patlênt en b(*) I(***) aanpassing luchtbeheersingssysteem nodig? 
(wacht- en verkoeverruimte) verkoevermedewerker 

(prettigere omgeving) 

OVERIGE ASPECTEN (0) 

1 , inrichten spreekruimte aan bezoeker (geen b(*) I(**) beperking oppervlakte voor overige functies; b.v.k. in combinatie met l4 
buitenzijde OK-complex omkleedprocedure) 

2. voorzien in daglichUultzlcht OK-medewerker (prettigere b(*) i(***)/1(*) deuren: laserveilige vensters (zie P3) / gevels mei speciaal gecoate ruiten: 
omgeving) beTnvloeding binnenklimaat (consequenties voor luchtbeheersingssysteem)? 

3. verbreden koffieruimte OK-medewerker (prettigere b(*) i(***) verplaatsing buitenmuren noodzakelijk of: verschuiving binnenmuren In combinatie 
omgeving) metS1 

4. vergroten kleedruimte OK-medewerker (prettigere b(*) i(**) beperking oppervlakte voor overige functies (met name sluizen) of verschuiving 
omgeving) richting ziekenhulsgang; in combinatie met L314 en/of S3; zie ook 05 

5. verbeteren beveiliging complex OK-medewerker (voorkomen b(***) I(*) deuren voorzien van cijferslot of kaartleeshouder; zie ook S3 
(toegang) ongeautorlseerde toegang en 

diefstal uit met name 
kleedruimten) 

6. inrichten dicteerruimte snijdende specialisten (rustige b(*) i(*) beperking oppervlakte voor overige functies 
omgeving) 

Tabel 4.2: Inventarisatie van verbeteringsitems 
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operatie-assistenten groter; de steriele materialen bevinden zich in de huidige situatie immers 
juist achter de 0K's. 
Aangezien aan de opdekruimte eveneens de hoogste steriliteitseisen worden gesteld, kan 
worden overwogen in de nieuwe ruimte eveneens op te dekken. 
Voordelen: betere luchtbeheersings- en handlingmogelijkheden (zie ook L2); 
Nadelen: mogelijk grotere loopafstanden voor instrumentverzorgende 0K-medewerker 

S2: Aanbrengen scheiding wasruimte-OK 

Het ontbreken van een scheiding tussen was- en operatieruimte vormt een belemmering voor 
een goede luchtbeheersing omdat niet aan de vereiste luchtdrukhiërarchie wordt voldaan. 
Installatie van een deur dient hier te zorgen voor het vereiste verschil in luchtdruk tussen de 
beide ruimten. Bovendien wordt daarmee een sluis voor toegang tot de 0K gerealiseerd, wat 
eveneens luchtbeheersingstechnische voordelen biedt omdat de operatieruimte niet direct aan 
de 0K-gang grenst. 
De kosten hangen sterk af van het deurtype: van fotocellen voorziene automatische 
schuifdeuren zijn aanzienlijk duurder dan handbediende draaideuren. Men dient echter te 
bedenken dat draaideuren als gevolg van de grotere luchtsnelheden langs de vloer tot een 
grotere stofverspreiding leiden dan schuifdeuren [College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 
1995]; bovendien vergen ze wat meer vloeroppervlakte. Gelet op de minimale ruimte in de 
0K-wand lijken schuifdeuren als scheiding van was- en operatieruimte minder goed mogelijk. 
Zeker in geval van draaideuren genieten uitvoeringen met (laserveilig) kijkglas de voorkeur. 
Bij de installatie van de deuren dient rekening met de in de wasruimte geplaatste 
telefoontoestellen te worden gehouden; mogelijk zijn deze dan minder goed hoorbaar. 
Verplaatsing van het toestel naar de operatieruimte of installatie van een bel in de 
operatieruimte liggen bieden op dat punt uitkomst. 
Voordelen: betere luchtbeheersingsmogelijkheden ( sluiswerking ten behoeve van 

operatieruimte en handhaving luchtdrukverschil tussen was- en operatieruimte) 
Nadelen: deur vormt mogelijk obstakel voor 0K-medewerker 

S3: Inrichten goederensluis 

Het inrichten van een goederensluis zorgt ervoor dat het 0K-complex gesluisd is ten opzichte 
van zijn omgeving en dat een ruimte ontstaat waarin ontvangen goederen worden omgepakt. 
Daarnaast biedt een dergelijke sluis (in combinatie met maatregelen voor de andere sluizen) 
bescherming tegen ongeautoriseerde toegang (zie ook 05). 
Aangezien het in luchtdrukhiërarchisch opzicht minder kritische ruimten betreft, is aan dit item 
een minder hoge importantiescore toegekend dan aan SI en S2. 
In de huidige situatie kan relatief eenvoudig een goederensluis worden ingericht door de 
bestaande open verbinding tussen ziekenhuisgangen 0K-complex met behulp van twee deuren 
te sluiten. 
Wellicht ten overvloede zij hier opgemerkt dat voor een volledige sluiswerking ook de deuren 
van kleedruimten en vuile-materialenopslag aan de 0K-zijde zoveel mogelijk dicht dienen te 
blijven. In de praktijk blijken deze deuren vrijwel altijd open te staan. Naast het verhogen van 
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de discipline of het aanbrengen van een deurveer vormt de installatie van automatische deuren 
een dure oplossingsmogelijkheid. 
Voordelen: betere luchtbeheersings- en beveiligingsmogelijkheid 
Nadelen: deuren van sluis vormen mogelijk obstakel voor bijvoorbeeld aanvoer van 

steriele instrumenten 

S4: Scheiden pré- en postoperatieve patiënten- en materiaalstromen 

Hoewel het aanbrengen van een scheiding tussen pré- en postoperatieve patiënten- en 
materiaalstromen vanuit steriliteitsoverwegingen niet strikt noodzakelijk is (zolang gebruik 
wordt gemaakt van gesloten transportsystemen), verdient het aanbeveling afzonderlijke 
routings te gebruiken [College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1995]. Duidelijke routings 
vormen bovendien een ondersteuning voor het handhaven van de discipline [Delrue, 1983; 
Van Geenen, 1996]. 
In de huidige situatie is realisatie van dit item alleen mogelijk in combinatie met een 
verplaatsing van de steriele opslag (zie S 1) zodat de gangen als afvoer voor postoperatieve 
patiënten en gebruikte materialen kunnen worden gebruikt. De breedte daarvan is - voor 
eenrichtingsverkeer - voldoende; ook de 0K-deuren zijn juist voldoende breed. Dat het keren 
van bedden op deze gangen niet mogelijk is, kan als een niet-zwaarwegend nadeel worden 
beschouwd. Om botsingen met personeel of andere bedden te voorkomen, dient bij het 
verlaten van de 0K enige voorzichtigheid te worden betracht: de 0K-medewerker aan het 
voeteneinde van de tafel zal daartoe even om de hoek moeten kijken. 
Zonder speciale voorzieningen is op een klein deel van het traject (ter hoogte van de wacht- en 
kleedruimten) kruising van gebruikte materialen en schone materiaal- en patiëntenstromen 
mogelijk. Het plaatsen van een scheidingswand in de gang biedt daarvoor een oplossing, maar 
vormt een obstakel. 
Aangezien in deze verbeteringsmogelijkheid de gang tussen de twee rijen 0K's als aanvoergang 
met éénrichtingsverkeer wordt gebruikt, is de huidige breedte van 4 meter aan de ruime kant. 
Daarvan kan ongeveer 1, 70 m ten gunste van ander functionele ruimten (bijvoorbeeld: 
uitbreiding 0K's) worden gebracht. 
Voordelen: verhoogde patiëntvriendelijkheid; (theoretisch) betere beheersing en naleving 

van steriliteitsprincipes; postoperatieve patiëntenstroom kent geen bocht in 
traject naar tilsluis 

Nadelen: verplaatsing van steriele opslag leidt tot grotere loopafstanden 

S5: Installeren armbediende kranen van handenwasbakken in toi/etntimten 

Om te voorkomen dat handen na het wassen besmet raken, dienen de handenwasbakken in de 
toiletruimten te zijn voorzien van kranen die met de elleboog (zoals aanwezig in de 
kleedruimten) of electronisch bediend kunnen worden [College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 
1995]. Beide systemen zijn relatief eenvoudig te bepalen; de installatie van electronisch 
bediende kranen is echter duurder dan het aanbrengen van elleboogbediening. Aan item S5 is 
niet de hoogste importantiescore toegekend omdat de (vanuit infectierisico belangrijkere) pré-
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operatieve handenreiniging plaatsheeft in de wasruimte waar de wasbakken wel met dergelijke 
kranen zijn uitgerust. 
Voordelen: verbeterde hygiëne 
Nadelen: geen 

S6: Toewijzen OK's op basis van reinheid ingreep 

Bij de toetsing aan onder meer de cvz-maatstaven (zie paragraaf 4.2.2) is aangegeven dat een 
0K-complex omwille van de luchtbeheersing in 'reinheids'zones moet worden verdeeld. Naar 
analogie van deze luchtdrukhiërarchie zou de toewijzing van specialismen aan 0K's gebaseerd 
kunnen worden op de mate van reinheid van de betreffende ingrepen. Omdat met name voor 
(een deel van) orthopedische ingrepen de hoogste luchtkwaliteitseisen worden gevraagd, zou 
dit specialisme aan een 0K op zo kort mogelijke afstand van de steriele opslagruimte moeten 
worden toegewezen. 
Het gipsen - wat vaak deel uitmaakt van een orthopedische ingreep - zou daarentegen in een 
ver van de steriele opslag gelegen ruimte moeten zijn vanwege de stofontwikkeling. De 
gevolgen van het gipsen op een 0K kunnen overigens beperkt worden door het gipsen aan het 
eind van een programma te doen, door de operatiekamer meteen na beëindiging van het gipsen 
te reinigen en door stofvrije gipssoorten te gebruiken. 
Ook spoedingrepen en sommige dagbehandelingsingrepen kunnen als minder schone ingrepen 
worden beschouwd. Voor de overige ingrepen lijkt het slechts raadzaam om bij de planning 
van de operaties rekening te houden met voorafgaande ingrepen, hetgeen wil zeggen: geen 
'schone' na 'wile' ingrepen (tenzij de 0K eerst wordt gereinigd). 
Afhankelijk van de gewenste opbouw van de luchtdrukhiërarchie ( ofwel de situering van 
opdekruimte, steriele opslag en 'wile gangen') leidt dat in de huidige situatie mogelijk tot een 
verbouwing: zowel orthopedische als spoedingrepen vereisen in veel gevallen een grote 0K. 
Vergroting van een 0K (bijvoorbeeld door verplaatsing van de wanden in de richting van de 
tegenover gelegen 0K's) impliceert niet alleen aanpassing van was- en inleidingsruimte, maar 
ook van het luchtbeheersingssysteem. De factor 'ingrijpendheid' is derhalve als redelijk hoog 
gekwalificeerd. 
Voordelen: betere luchtbeheersingsmogelijkheid 
Nadelen: voor verplaatsing van orthopedische en spoedingrepen is verbouwing van een 

aantal operatiekamers nodig 

S7: /11stallere11 aërodynamische OK-lampen 

De huidige 0K-lampen zijn in het centrum van het inblaasplenum gemonteerd en verhinderen 
door hun vorm en afinetingen een ongestoorde luchtstroom. Moderne, kleinere 0K-lampen die 
buiten het plenum zijn gemonteerd zouden tot een verbetering van de luchtkwaliteit boven het 
operatieveld moeten leiden. 
Voordelen: betere luchtbeheersing mogelijk; kleinere lampen zijn beter hanteerbaar voor 

0K-personeel 
Nadelen: geen 
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S8: Monteren deursluiters (kleedruimten en vuile-goederensluis) 

Naast de open verbinding (zie S3) vormen de openstaande deuren van kleedruimten en vuile
goederensluis een belemmering voor de vereiste sluiswerking tussen 0K-complex en 
ziekenhuisgang. Het systematisch sluiten van de deuren kan worden bereikt door alle 
medewerkers van de noodzaak op te hoogte te stellen. Als aanvullend maatregel zouden 
deursluiters gemonteerd kunnen worden. 
Voordelen: betere luchtbeheersing mogelijk 
Nadelen: geen 

LI: Toewijzen OK's op basis van omvang en prioriteit patiëntenstromen 

Om te bereiken dat loopafstanden - in het bijzonder voor het transport van patiënten en 
materiaalaan- en afvoer - zo kort mogelijk zijn, dient de toewijzing van de 0K's te zijn 
gebaseerd op de omvang van de patiëntenstroom. De voorste 0K's worden dan gebruikt voor 
de specialismen (of ingrepen) met het grootste aantal patiënten. Korte routings bieden in 
eerste instantie voordelen aan 0K-medewerkers omdat de loopafstanden met 0K-tafels, bedden 
en materiaal korter zijn. 
In paragraaf 4.2.3 is aangegeven wat vanuit logistiek oogpunt de ideale indeling van het 
operatiecomplex zou zijn. Met name chirurgische en orthopedische ingrepen zouden zoveel 
mogelijk vooraan in het complex uitgevoerd dienen te worden, hetgeen een vergroting van 0K 
1 en 0K 10 vereist. Een dergelijke aanpassing heeft niet alleen consequenties voor de overige 
ruimten (OK's en bijbehorende functionele nevenruimten) maar vergt tevens een aanpassing van 
het luchtbeheersingssysteem. 
Een gelijktijdige vergroting door verplaatsing van de wanden van 0K 1 en 0K 10 in de richting 
van de 0K-gang is niet mogelijk omdat de gangbreedte daarvoor ontoereikend is. Verbreding 
van beide 0K's met ongeveer 2 meter vergt immers de gehele gangbreedte. Vergroting van 
twee 0K's die in dezelfde rij zijn gelegen (0K 1 en 2 of 0K 9 en 10) resulteert daarentegen in 
een juist voldoende gangbreedte. Aangezien behoefte is aan 7 0K's, zou vergroting van twee 
operatiekamers (bijvoorbeeld 0K 1 en 0K 10) ook ten koste van overige 0K-oppervlakte 
kunnen worden gerealiseerd door het verplaatsen van de wanden tussen de betreffende 0K's. 
Bij soortgelijke uitbreiding van de 0K's 1 en 10 kunnen de resterende oppervlakten van 0K 2 
en 0K 9 als gipsruimte, bottenbank en/of opslagruimte fungeren. 
Wijziging van het luchtbeheersingssysteem is in elk alternatief noodzakelijk. Deze 
overwegingen geven aan dat realisatie van item LI redelijk ingrijpend is. 
Voordelen: kortere afstanden 
Nadelen: toewijzing van orthopedie en chirurgie/spoedingrepen aan vooraan gelegen 

0K's en verplaatsing van de urologische kamer (0K 10) is zonder verbouwing 
niet mogelijk 

L2: Verbreden of verplaatsen van de steriele opslagruimte 

Bij toetsing van de huidige situatie aan de bouwkundig-functionele maatstaven van het CvZ is 
opgemerkt dat de breedte van de steriele opslagruimte voor handlingdoeleinden te klein is en 
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daardoor een belemmering voor de werkzaamheden van de 0K-medewerkers vormt. 
Vanuit logistiek oogpunt is het voordelig om de steriele opslag onmiddellijk achter de 0K te 
situeren. Verbreding van de steriele gangen is mogelijk door verplaatsing van de buitenmuren 
of door de beide 0K-rijen dichter bijelkaar te plaatsen. 
De eerste optie impliceert een ingrijpende aanpassing van het fundamentele bouwwerk en is 
slechts een reële mogelijkheid als onderzoek heeft aangetoond dat de gevels om 
luchtbeheersingstechnische redenen vervangen dienen te worden. 
Verplaatsing van de twee 0K-rijen is, mede vanwege de noodzakelijk aanpassing van het 
luchtbeheersingssysteem, eveneens een ingrijpende aangelegenheid. 
Verplaatsing van de steriele opslag biedt ergonomische voordelen, maar leidt tot grotere 
loopafstanden voor de instrumenterende en als omloop fungerende 0K-assistenten. 
Bij de bespreking van item S 1 zijn daaromtrent enkele overwegingen ter sprake gekomen. 
Een alternatief ( dat vanuit luchtbeheersingsoogpunt minder gunstig is maar waarmee toch 
dezelfde korte loopafstanden gerealiseerd worden) is om van een aantal 0K's de 
voorbereidingsruimte en de ruimte die ontstaat door wasruimten te combineren als steriele 
opslag voor één 0K in te richten. Het inleiden dient in die gevallen in de operatieruimte te 
gebeuren, hetgeen niet voor elk operatieprogramma mogelijk zal zijn. 
Ook dit alternatief heeft verstrekkende gevolgen voor de indeling van en werkwijze op het 0K
complex. 
Voordelen: 

Nadelen: 

betere handlingmogelijkheden; betere luchtbeheersingsmogelijkheid (geldt 
alleen voor verplaatsing) 
grotere loopafstanden (geldt alleen voor verplaatsing); verplaatsing van OK's of 
buitenmuren noodzakelijk (geldt alleen voor verbreding) 

L3: Verplaatsen wacht- en verkoeverruimte 

Item L2 geeft aan hoe de toewijzing van specialismen aan 0K's tot kortere loopafstanden leidt. 
Verplaatsing van wacht- en verkoeverruimte tegenover de gang tussen de 0K's ( ergo waar nu 
de kleedruimten zijn) zou in een verder verkorte routing zonder bochten resulteren. 
De aanzienlijke oppervlakte heeft een ingrijpende aanpassing van de overige ruimten tot 
gevolg; ook het gegeven dat de verkoeverruimte recentelijk verbouwd is geven item L3 een 
hoog prijskaartje. 
Voordelen: verkorting van te overbruggen afstanden; routings van patiëntenstromen zonder 

bochten 
Nadelen: hoge mate van ingrijpendheid ( consequenties voor andere ruimten) 

L4: Verplaatsen secretariaat naar buitenzijde OK-complex 

Vanuit communicatie-overwegingen (het informeren van bezoekers, aannemen van 
boodschappen en eventueel houden van toezicht) zou het secretariaat in het overgangsgebied 
tussen -complex en ziekenhuisgang moeten zijn gelegen. Vanwege het eveneens benodigde 
contact met specialisten en wacht-/verkoeverruimte is komt het gebied tussen wachtruimte en 
tilsluis daarvoor in aanmerking. 
Zonder verdere aanpassingen van wachtruimte en tilsluis heeft een dergelijke indeling als 
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nadeel dat de tilsluis en wachtruimte in verband met de verbedprocedure een verbinding 
hebben die ook door 0K-medewerkers moet worden betreden om het secretariaat te bereiken. 
Voordelen: betere communicatie- en beveiligingsmogelijkheden 
Nadelen: 0K-medewerkers moeten deel van wachtruimte oftilsluis betreden; 

daglichttoetreding vrijwel niet te realiseren. 

L5: Inrichten trolley-opslagruimte 

De geparkeerde trolleys in de gang tussen wachtruimte/tilsluis en 0K's vormen een beperking 
van de vrije doorgang hetgeen tot (bijna)botsingen kan leiden. Daarmee is dit punt in logistiek 
opzicht weliswaar geen halszaak, maar een item dat vooral in combinatie met andere 
aanpassingen gerealiseerd kan worden. 
De opslagruimte dient in de nabijheid van wachtruimte, verkoeverruimte en tilsluis te zijn 
gelegen waardoor het aantal potentiële ruimten klein is. Verplaatsing van de secretariaats
ruimte (zie item L4) biedt de mogelijkheid om de vrijgekomen ruimte als trolley-opslag in te 
richten. Afhankelijk van voorgenomen andere wijzigingen (met een hogere importantiescore) 
kunnen bergingsmogelijkheden ontstaan. Door vergroting van 0K 2 ten koste van 0K 1 in het 
kader van item Ll (toewijzing operatiekamers op basis van omvang en prioriteit 
patiëntenstroom) kan de resterende ruimte van 0K 1 een dergelijke functie vervullen. Hier 
wordt opgemerkt dat de behoefte aan een trolley-opslagruimte mede afhankelijk is van de 
gevolgde verbed-procedure. Indien besloten zou worden het verbedden op de 0K te laten 
plaatshebben, verliezen trolleys hun functie. 
Voordelen: gestalde trolleys vormen geen belemmering meer voor patiëntenstromen 
Nadelen: in de huidige situatie vrijwel alleen mogelijk door verplaatsing van andere 

functies 

L6: Centraliseren kantoorruimten hoofden 

De kantoorruimten van de teamleiders anesthesie en chirurgie dienen voor een effectievere 
communicatie meer centraal te liggen. Ook hier geldt dat, gelet op de relatief minder hoge 
importantiescore en de beperkte ruimte, verplaatsing van de kantoorruimten in combinatie met 
andere wijzigingen gepaard zal moeten gaan. Verder dient zoveel mogelijk rekening te worden 
gehouden met daglichttoetreding en uitzichtmogelijkheden. De meest reële opties zijn 
daardoor: de oorspronkelijke secretariaatsruimte bij verplaatsing van het secretariaat (zie L4; 
item LS kan dan niet in deze ruimte worden gerealiseerd); de ruimte die vrijkomt door de 
koffiekamer naar achteren te verplaatsen (zie item 03). 
Voordelen: betere communicatie-mogelijkheid 
Nadelen: daglichttoetreding vrijwel niet te realiseren 

P 1: Scheiden pré- en postoperatieve patiëntenstromen 

Een patiënt in de pré-operatieve fase is door de vreemde omgeving en met de ingreep in het 
vooruitzicht wellicht wat zenuwachtig. Confrontatie met zojuist geopereerde patiënten dient 
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bij voorkeur vermeden te worden. Door pré- en postoperatieve patiëntenstromen te scheiden, 
kan hierin verbetering worden gebracht. 
Voor een uitwerking van de mogelijkheden en aandachtspunten wordt verwezen naar item S4 
waar scheiding van de stromen (inclusief materiaal) in het kader van verbetering van de 
luchtbeheersing is opgenomen. De daar genoemde punten (het verplaatsen van de steriele 
opslag, de gang- en deurbreedte, het plaatsen van scheidingswanden en de 
uitbreidingsmogelijkheid voor de 0K's) zijn onverminderd van toepassing op item P 1. 
Voordelen: verhoogde patiëntvriendelijkheid; (theoretisch) betere beheersing en naleving 

van steriliteitsprincipes; postoperatieve patiëntenstroom kent geen bocht in 
traject naar tilsluis 

Nadelen: verplaatsing van steriele opslag leidt tot grotere loopafstanden 

P2: Inleiden patiënt in operatieruimte 

Door de inleiding in de operatieruimte te laten plaatsvinden ( en dus geen gebruik van de 
voorbereidingsruimte te maken), vervalt het transport van de patiënt onder narcose en is een 
effectievere bewaking mogelijk. Voordeel is bovendien dat de (monitor)aansluitingen slechts 
eenmaal aangebracht behoeven te worden. 
Inleiding zonder voorbereiding impliceert dat elders een steriele opdekruimte moet worden 
ingericht. Dat zou de vrijgekomen voorbereidingsruimte of een meer centrale opdekruimte 
(bijvoorbeeld gecombineerd met de nieuwe steriele opslag) kunnen zijn. 
Vanuit het oogpunt van patiëntvriendelijkheid lijkt het logisch om een dergelijke 
inleidingsprocedure vergezeld te laten gaan van verbedden op de 0K (zie item PS). De niet in 
gebruik zijnde voorbereidingsruimte of een te bouwen nis op de 0K-gang zullen dan als 
parkeerplaats voor het bed moeten dienen. Ook door het inrichten van één wasruimte voor 
meerdere 0K's kan de benodigde ruimte worden gecreëerd. 
Verder wordt opgemerkt dat de patiënteningang van de 0K geen andere functies (behoudens 
parkeerplaats trolley of bed) mag vervullen. 
Gelet op de relatieve tijdsduur van in- en uitleiding zullen bepaalde operatieprogrammma's met 
veel patiënten per sessie (bijvoorbeeld bepaalde programma's van KNO, gynaecologie en 
orthopedie) niet haalbaar blijken zonder gebruik van voorbereidingsruimte. Enkele 0K's dienen 
dan te worden voorzien van een eventueel gecombineerde voorbereidingsruimte. 
Naar het oordeel van de onderzoeker zou een dominante visie over de inleidingsmethodiek 
bouwtechnische voordelen bieden (inleidingsruimte óf opdekruimten). 
Voordelen: verhoogde patiëntvriendelijkheid; betere bewaking mogelijk 
Nadelen: in productie-technisch opzicht niet voor elk operatie-programma geschikt 

P3: Installeren deuren met kijkvenster 

Het installeren van deuren met kijkvenster (P3) geeft een beter zicht op de werkzaamheden op 
de 0K en voorkomt daarmee storingen tijdens inleiding, ingreep en uitleiding, wat voordelen 
biedt voor patiënten en specialisten. Tevens wordt verstoring van de luchtdruk door het 
openen van deuren voorkomen. Daarnaast bieden de vensters ( die van laserveilig glas moeten 
zijn voorzien) in beperkte mate uitzichtmogelijkheden (zie 02). 
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Andere mogelijkheden om storingen tegen te gaan, verhoging van de discipline om via de 
wasruimte te controleren of de betreffende ruimte betreden kan worden en het monteren van 
een waarschuwingslamp aan de buitenzijde van de 0K, lijken minder effectief 
Voordelen: betere luchtbeheersing en handhaving rust mogelijk door voorkómen onnodig 

en ongewenst openen van 0K-deur 
Nadelen: geen 

P4: Verkleinen en/of verduisteren doorkijk wasruimte 

Een minder prominente doorkijk tussen was- en voorbereidingsruimte heeft uit privacy
overwegingen de voorkeur. Hiervoor liggen eenvoudige oplossingen voorhanden. 
Voordelen: verbetering patiëntvriendelijkheid mogelijk 
Nadelen: geen 

P5: Verbedden in de OK 

Door patiënten eerst in de 0K over te tillen van ziekenhuisbed op operatietafel in plaats van 
meteen na ontvangst in de wachtruimte, wordt een grotere mate van patiëntvriendelijkheid 
bereikt. Het pré-operatieve verblijf op de weinig comfortabele operatietafel wordt daarmee 
immers tot een minimum beperkt, hetgeen vooral van belang is voor patiënten die in de 
wachtruimte lokale anesthesie krijgen toegediend en op de uitwerking daarvan wachten. 
Vanuit steriliteitsoogpunt zijn er geen argumenten om een dergelijke verbedprocedure niet toe 
te staan [Werkgroep Infectie Preventie, 1992; College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 1995]; 
als voorwaarde wordt gesteld dat het bed van schone lakens moet zijn voorzien. 
Voordelen: verhoging patiëntvriendelijkheid mogelijk; geen opslagruimte voor bedden in de 

wachtruimte en trolleys nodig 
Nadelen: benodigde ruimte om bed tijdens operatie te parkeren is groter dan bij trolley 

P6: Inrichten OK voor (pré-)operatief bezoek 

In enkele gevallen (met name bij de operatie van kinderen en sectio's) bevordert de 
mogelijkheid van (pré-)operatiefbezoek de patiëntvriendelijkheid. Daarvoor is een aan de 0K 
grenzende ruimte (spectatorium) of een vergrote 0K nodig die bijvoorbeeld ook voor 
onderwijsdoeleinden gebruikt kan worden. Naast dit ruimtebeslag dient voor begeleiding extra 
personeelscapaciteit aanwezig te zijn. Soms werkt de aanwezigheid van een wellicht wat 
zenuwachtige ouder bij de inleiding juist averechts. Om deze reden is een minder hoge 
importantiescore toegekend. 
Voordelen: verhoging patiëntvriendelijkheid mogelijk 
Nadelen: voorziening vergt ruimte en begeleidingscapaciteit 
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P7: Inrichten wacht- en verkoeverruimte voor kinderen 

Omdat kinderen in sommige gevallen wat onrustiger zijn dan volwassen patiënten, zouden 
voor hen een eigen wacht- en verkoeverruimte kunnen worden ingericht. Gelet op de beperkte 
ruimte en de extra capaciteitsbehoefte aan personeel van wacht- en verkoeverruimte, heeft dit 
item een hogere score voor ingrijpendheid. 
Voordelen: mogelijke verhoging patiëntvriendelijkheid 
Nadelen: vergt ruimte en capaciteitsbeslag 

P8: Installeren andere plafondverlichting 

Door het verplaatsen van de buitenste plafond verlichtingsbalken of het installeren van 
asymmetrisch verlichting kan verblinding van de patiënten in de verkoeverruimte worden 
voorkomen. 
Omdat niet geheel duidelijk is of echt behoefte aan de buitenste verlichting bestaat, is er een 
relatieflage importantiescore aan toegekend. 
Vanzelfsprekend is item F8 relatief zeer eenvoudig te realiseren. 
Voordelen: geen verblinding van liggende patiënten 
Nadelen: geen 

P9: Voorzien in daglichttoetreding (wacht- en verkoeverafdeling) 

Ramen in wacht- en verkoeverruimte kunnen voor patiënten en personeel een prettigere 
omgeving creëren. Omdat daartoe de bestaande gevels aangepast dienen te worden, is een 
middelhoge score voor ingrijpendheid toegekend. 
Voordelen: mogelijke verhoging van patiëntvriendelijkheid 
Nadelen: geen 

01: Inrichten van spreekruimte aan buitenzijde 0K-complex 

Analoog aan L4 (met dien verstande dat 01 geen directe relatie met het primaire proces heeft) 
biedt een spreekruimte aan de buitenzijde van het OK-complex communicatievoordelen. 
Bezoekers zoals vertegenwoordigers behoeven dan geen operatiekleding aan te trekken. 
Voordelen: betere communicatiemogelijkheid; tegengaan personenstromen op OK-complex 
Nadelen: vergt ruimte; meest zinvol in combinatie met naastgelegen secretariaat 

02: Voorzien in daglicht/uitzicht (operatiekamer) 

De arbeidsinspectie schrijft voor dat werkruimten zo mogelijk moeten zijn voorzien van 
daglichttoetreding. Voor operatiekamers dient dan gebruik te worden gemaakt van ramen met 
een speciale coating. Verder zal een blindering nodig zijn om de invloed van invallend zonlicht 
te verkleinen. 
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Omdat niet alleen de wanden en/of deuren maar ook de buitenmuren van ramen moeten 
worden voorzien, is een hoge score voor ingrijpendheid gegeven. De importantiescore is laag, 
omdat de overige ruimten waarin 0K-medewerkers regelmatig verblijven (koffiekamer, 
kantoorruimte en instructielokaal) wel van ramen zijn voorzien. 
Voordelen: prettigere werkomgeving mogelijk 
Nadelen: hoge ingrijpendheid 

03: Verbreden koffieruimte 

Verbreding van de koffieruimte is mogelijk door verplaatsing van de buitenmuur (aan de 0K
zijde is geen uitbreidingsruimte), hetgeen sterk ingrijpend mag worden genoemd. Door de 
ruimte die nu als bestemming instructielokaal heeft in te richten als koffiekamer is eveneens 
verbreding (door de gang van ongeveer 1,25 meter bij de koffieruimte te trekken) mogelijk. 
Deze optie is minder ingrijpend dan verplaatsing van de buitenmuren; nadeel is dat het looppad 
naar de vluchtdeur vrijgehouden moet worden. 
Voordelen: bredere koffieruimte 
Nadelen: hoge ingrijpendheid 

04: Vergroten k/eedroimten 

In de huidige situatie is vergroting van de kleedruimten vrijwel niet mogelijk: aan de zijde van 
de dameskleedruimte laten wachtruimte en tilsluis geen uitbreiding toe; aan de herenkant komt 
de opslag van gebruikte materialen in de verdrukking. In de richting van de ziekenhuisgang is 
mede door de ligging van het trappenhuis evenmin ruimte voor uitbreiding. Alleen door 
verplaatsing van bijvoorbeeld de anesthesiologen-kantoorruimte naar een niet-gebruikte 0K (in 
principe zijn 7 0K's en 2 bergingen voldoende) en nevenruimte (0K 5) zou uitbreidingsruimte 
voor de kleedkamers ontstaan. 
Voordelen: meer ruimte in kleedkamers 
Nadelen: consequenties voor andere ruimten 

05: Verbeteren beveiliging 

Door middel van installatie van een card entry-systeem, codesloten of dergelijke kan het 0K
complex beter worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang. De kleedkamers hierbij de 
hoogste prioriteit. Een andere ( of aanvullende) optie zou de installatie van bewakingscamera's 
zijn [intern rapport van Medirisk, 1997], wat echter minder zinvol is als er niemand 
voortdurend naar kijkt [Vossen, 1995]. 
Voordelen: betere beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang 
Nadelen: kleedruimten en goederensluis zijn minder goed toegankelijk voor personeel 
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06: Inrichten dicteerruimte 

Geen van de ondervraagde specialisten gaf aan een dicteerruimte echt te missen: 
operatieverslagen worden veelal ter plekke of in de instructieruimte gemaakt. 
Omdat de oppervlakte volgens CvZ-maatstaven slechts 3 m2 behoeft te bedragen, zou een 
dergelijke ruimte relatief eenvoudig te realiseren zijn. 
Voordelen: rustige omgeving 
Nadelen: dicteerruimte wordt mogelijk in beperkte mate gebruikt 
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4.4 Conclusies 

Naar aanleiding van de bovengenoemde toetsingsresultaten kan worden geconcludeerd dat ten 
aanzien van de bouw en inrichting van het 0K-complex van het St.Maartens Gasthuis een 
aantal zaken voor verbetering vatbaar is. 

Op het gebied van luchtbeheersing hebben de mogelijke verbeteringen vooral betrekking op 
naleving van de luchtdrukhiërarchie. Het doel daarvan is te komen tot een lager infectie-risico. 
Tot de belangrijkste verbeteringsmogelijkheden in deze categorie behoren: 

het verplaatsen van de steriele opslag opdat deze niet meer aan de buitenmuren grenst~ 
het aanbrengen van een deur tussen was- en voorbereidingsruimte om het vereiste 
luchtdrukverschil tussen beide ruimten te kunnen handhaven; 
het inrichten van een goederensluis ter voorkoming van luchtverplaatsingen van 
ziekenhuisgang naar operatiecomplex. 

Aanvullende verbeteringen van de luchtkwaliteit boven het directe operatieveld zouden met 
aërodynamisch gevormde 0K-lampen bereikt kunnen worden. 

Tot de belangrijkste verbeteringsmogelijkheden op logistiek terrein behoren: 
het verbreden (alternatief: verplaatsen) van de steriele opslagruimte om meer 
handlingruimte te creëren; 
het toewijzen van specialismen aan 0K's op basis van de omvang van de 
patiëntenstromen met het doel de af te leggen afstanden (in het bijzonder met patiënten 
en goederen) te minimaliseren; 
het verplaatsen van de secretariaatsruimte naar het overgangsgebied tussen 0K en 
ziekenhuis teneinde de communicatie te verbeteren. 

Als de belangrijkste mogelijkheden om een hogere mate van patiëntvriendelijkheid te 
realiseren zijn genoemd: 

het aanbrengen van een scheiding tussen pré- en postoperatieve patiëntenstromen om 
te voorkomen dat te opereren patiënten worden geconfronteerd met patiënten die 
zojuist een ingreep hebben ondergaan; 
het inleiden van de patiënt in de operatieruimte (bij voorkeur in combinatie met het 
verbedden op de 0K) om een effectievere bewaking en een korter verblijf van patiënten 
op de 0K-tafel mogelijk te maken; 
het verkleinen van de doorkijk tussen was- en voorbereidingsruimte om patiënten een 
groter gevoel van privacy te geven. 

De belangrijkste verbeteringsmogelijkheid van overige aard wordt gevormd door het 
aanbrengen van beveiligingstechnische middelen om ongeautoriseerde toegang tot het 0K
complex te voorkomen. 

Uit tabel 4.2 (pagina 38) kan worden afgeleid dat een eenvoudige realisatie niet voor alle 
geïnventariseerde verbeteringsitems mogelijk is. 
Omdat ze slechts beperkte gevolgen voor andere ruimten, activiteiten of verbeteringsitems 
hebben en geen ingreep op de structuur van het 0K-complex vereisen, zijn de volgende items 
(uit alle prioriteitsklassen) relatief eenvoudig te realiseren: 
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luchtbeheersing: - het aanbrengen van een deur tussen was- en operatieruimte om het 
vereiste luchtdrukverschil te kunnen handhaven; 

- het installeren van niet-handbediende kranen in toiletruimten als 
maatregel voor verbetering van de hygiëne; 

- het installeren van aërodynamische OK-lampen om een betere 
luchtstroom boven het operatieveld te creëren; 

- het monteren van sluiters op de deuren van kleedruimte en vuile
goederensluis; 

patiëntvriendelijkheid: - de patiënt inleiden in de operatieruimte; 
- het verbedden in de OK; 
- het installeren van deuren met kijkvenster; 
- het verkleinen of verduisteren van de doorkijk tussen was- en 

operatieruimte; 
- het installeren van andere plafondverlichting in de verkoeverruimte; 

overige aspecten: - het verbeteren van de toegangsbeveiliging; 
- het inrichten van een dicteerruimte. 

De volgende verbeteringsmogelijkheden kennen daarentegen een hoge ingrijpendheid bij 
implementatie: 
logistiek: - het verbreden van de steriele gang ( eenvoudiger alternatief 

verplaatsen); 
- het verplaatsen van wacht- en verkoeverruimte; 

patiëntvriendelijkheid: - wacht- en verkoeverruimte van daglichttoetreding en uitzicht

overige aspecten: 
mogelijkheid voorzien; 

- werk- en verblijfsruimten van daglichttoetreding en uitzicht
mogelijkheid voorzien; 

- het verbreden van de koffieruimte. 

De laatstgenoemde items hebben voornamelijk betrekking op de ligging van de betreffende 
functionele ruimte. Hoewel de totale beschikbare oppervlakte ( ongeveer 1900 m2

) voldoende 
is voor het onderbrengen van alle functies (minimaal benodigd is 1372 m2

; zie bijlage 5) leiden 
vorm en indeling van het complex ertoe dat voor realisatie van die items veelal een ingreep op 
andere ruimten en functies noodzakelijk is. 

Volgens de onderzoeker heeft één van de belangrijkste verbeteringsmogelijkheden betrekking 
op de steriele opslagruimte. De huidige opslagruimten zijn te smal voor handlingdoeleinden en 
vormen door hun ligging aan buitenmuren bovendien een belemmering voor een optimale 
luchtbeheersing. Omdat verbreding van de opslagruimte geen verbetering voor het 
steriliteitsaspect betekent en een ingrijpende verbouwing inhoudt, is verplaatsing van deze 
opslagfunctie wenselijk. 
Vanwege hun huidige functie als opslagruimte en de centrale ligging ten opzichte van de 
operatiekamers, zouden OK 3 en/of OK 8 in aanmerking kunnen komen voor steriele opslag. 
Beide kamers ( elk ongeveer 51 m2

, inclusief voorbereidingsruimte) bieden volgens cvz
maatstaven voldoende opslagruimte voor steriele, schone, anesthesie- en hulpmaterialen 
(oppervlakte-eisen van respectievelijk 31, 31, 9 en 9 m2

; totaal 80 m2
). De vereiste strikte 

scheiding van steriele/schone en hulpmaterialen en de visuele scheiding van steriele en schone 
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materialen vergen wellicht wat extra ruimte. Indien de steriele opslagruimte tevens als 
opdekruimte wordt gebruikt en de materialen (in het bijzonder de zware instrumentennetten) 
zodanig zijn opgeslagen dat ze goed bereikbaar zijn, is eveneens wat meer ruimte nodig. 
De in paragraaf 4.2.3 uitgevoerde berekening geeft aan dat 7 in gebruik zijnde OK's voldoende 
zijn; van de oorspronkelijk 10 gebouwde operatiekamers kunnen de drie resterende als 
opslagruimte worden gebruikt. De huidige steriele opslagruimte zou als retourgang voor 
gebruikte materialen en geopereerde patiënten kunnen worden gebruikt, wat voordelen biedt 
op de aspecten patiëntvriendelijkheid en - in mindere mate - luchtbeheersing/steriliteit. 
Het ontbreken van een directe verbinding tussen de operatiekamers en een eventuele steriele 
opslag in OK 3 en/of OK 8 is echter minder wenselijk indien in deze laatste ruimte(n) zou 
worden opgedekt, omdat de opgedekte tafels over de niet-steriele verbindingsgang moeten 
worden verplaatst. Bovendien leidt de geschetste indeling tot gemiddeld grotere 
loopafstanden. 

Centralisering van de steriele opslagfunctie ( dat wil zeggen: inrichting van een opslag- en 
eventuele opdekruimte in de huidige gang tussen de operatiekamers zodat elke OK een directe 
verbinding met de steriele opslagruimte heeft) leidt in principe tot de beste luchtbeheersings
mogelijkheid. De aan- én afvoer van patiënten en niet-steriele materialen zullen dan via de 
huidige steriele gangen moeten plaatsvinden. Voor tweerichtingsverkeer zijn deze gangen 
echter te smal. De vereiste verplaatsing van de OK-wanden om meer ruimte voor aan- en 
afvoer te creeën kan als ingrijpend worden bestempeld aangezien aanpassing van het 
luchtbeheersingssysteem eveneens noodzakelijk is. 

Een andere belangrijke verbeteringsmogelijkheid heeft betrekking op de inleidingswijze: vanuit 
het oogpunt van patiëntvriendelijkheid verdient inleiden zonder voorbereiding de voorkeur. 
Omdat daardoor de operatieruimte niet gebruikt kan worden voor opdekken, is een aparte 
opdekruimte benodigd. Deze kan eventueel in de vrijgekomen voorbereidingskamer of in de 
(verplaatste) steriele opslagruimte worden ingericht. 

Naast de voor- en nadelen zijn in paragraaf 4.3 de complicaties van elk item genoemd. Hoewel 
ze als afzonderlijke verbeteringsmogelijkheden werden beschouwd, is duidelijk geworden dat 
er tussen enkele items afhankelijkheden te onderkennen zijn. Verplaatsing van de steriele 
opslag ( om een betere luchtbeheersing én meer handlingruimte te verkrijgen) en het gebruiken 
van de vrijgekomen ruimte als afvoergang voor de operatiekamers (voornamelijk ter 
verhoging van de patiëntvriendelijkheid) is daarvan een duidelijk voorbeeld. 

Het is waarschijnlijk onmogelijk ( en gelet op de verschillen in toegevoegde waarde wellicht 
evenmin wenselijk) om alle verbeteringsitems gelijktijdig te realiseren. Een rationele keuze uit 
de lijst van verbeteringsmogelijkheden wordt bemoeilijkt door eventuele onderlinge relaties 
tussen items. 
In de volgende paragraaf zullen de afzonderlijke items middels clustering worden herleid tot 
een aantal scenario's op basis waarvan een dergelijke beslissing eenvoudiger kan worden 
genomen. 

52 



Een aanzet tot herontwerp van het operatie-complex 

4.5 Scenario's 

Nu bekend is welke concrete verbeteringen binnen het gezichtsveld liggen, kan aan de hand 
van itemclustering een aantal herontwerp-scenario's worden afgeleid. 
Daartoe worden eerst de relaties tussen verbeteringsitems geïdentificeerd. Clustering op basis 
van onderlinge samenhang en toegevoegde waarde leidt tot een aantal samenhangende stelsels 
van verbeteringen die (onderdeel van) één of meerdere scenario's vormen. Deze paragraaf 
wordt afgesloten met enkele overwegingen bij de keuze voor een scenario. 

4.5.1 Relaties tussen verbeteringsitems 

Bij clustering speelt niet alleen de toegevoegde waarde van een item een rol, maar dient ook 
rekening te worden gehouden met eventuele afhankelijkheden tussen items: heeft de realisatie 
van een verbeteringsitem negatieve consequenties voor andere of zijn juist zijn juist 
synergetische effecten mogelijk? 
De volgende relaties zijn daarbij te onderkennen. 

synergetische relatie: de betreffende verbeteringsmogelijkheden zijn niet strijdig maar 
vertonen een dusdanige samenhang dat ze bij voorkeur moeten worden 
gecombineerd; 

strijdige relatie: de verbeteringsmogelijkheden zijn geheel of grotendeels strijdig; 
onduidelijke relatie: de items kennen geen directe relatie met de overige geïnventariseerde 

verbeteringsmogelijkheden; afhankelijk van de omgeving kan een vorm 
van afhankelijkheid worden onderkend. 

In figuur 4.5 zijn de afhankelijkheden tussen items aangegeven. Een toelichting van de 
redenering die daaraan ten grondslag heeft gelegen, is in bijlage 6 opgenomen. De items zijn in 
paragraaf 4. 3 individueel besproken. 
Met het in kaart brengen van de afhankelijkheden zijn de consequenties van itemcombinaties 
zichtbaar gemaakt. In paragraaf 4.5.2 zullen mede op basis daarvan itemclusters worden 
gevormd 
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4.5.2 Clustering van verbeteringsitems 

Rekening houdend met eventuele atbankelijkheden (zie paragraaf 4.5.1) kunnen de 
verbeteringsitems op basis van de categorie (luchtbeheersing/steriliteit, logistiek en patiënt
vriendelijkheid) en de toegevoegde waarde in clusters worden ingedeeld. Deze clusters 
vormen de onderdelen voor herontwerpscenario's. 
In onderstaande schematische weergave van een dergelijke clusterindeling (figuur 4.6) hebben 
de onder A genoemde items betrekking op verbeteringen die naar het oordeel van de 
onderzoeker de hoogste prioriteit hebben. De A-items vormen een basispakket dat als 
zelfstandig scenario of als onderdeel van meer uitgebreide scenario's kan worden gezien. 

A 

Figuur 4. 6: Schematische weergave clustering van verbeteringsmogelijkheden 

Atbankelijk van de wens om aanwllend op het basispakket (A-items) luchtbeheersing, 
logistiek of patiëntvriendelijkheid als oplossingsrichting te kiezen, dienen respectievelijk B-, C
ofD-items aan het basispakket te worden toegevoegd. Aangezien niet elk item in de B-, C- en 
Il-clusters dezelfde toegevoegde waarde heeft en onlosmakelijk met een ander verbonden is, is 
een scheiding tussen 'belangrijke' (de clusters B1, C1 en D1) en 'minder belangrijke' items (de 
clusters B2, C2 en D2) aangebracht. 
In figuur 4. 7 is een dergelijke clustering voor de verbeteringsitems weergegeven. 

A-ITEMS 
S1 verplaatsen steriele opslag (L2) + S 1 8 , S 1 c of S 1 ° 
S4 scheiden pré- en postoperatieve personen- en goederenstromen 
S2 aanbrengen scheiding wasruimte-OK 
S3 inrichten goederensluis 
os verbeteren beveiliging toegang complex 
P4 verkleinen en/of verduisteren doorkijk wasruimte-voorbereidingsruimte 

B1-ITEMS C1-ITEMS D1-ITEMS 
S1 8 steriele opslag en opdekken S1c steriele opslag bij OK S1° inrichten opdekruimte 

inOK3en8 L1 toewijzen oK's op basis van P2 inleiden patiënt in 
S5 installeren armbediende omvang en prioriteit operatieruimte 

kranen toiletruimten patiëntenstroom P3 installeren deuren met 
S7 installeren aërodynamische L4 verplaatsen secretariaat naar kijkvenster 

OK-lampen buitenzijde OK-complex P5 verbedden in de OK 
sa monteren sluiters op deuren L5 inrichten trolley-opslagruimte P8 installeren andere 

van kleedruimten en vuile- 01 inrichten spreekruimte aan plafondverlichting voor 
goederensluis buitenzijde OK-complex verkoeverruimte 

-------------------------------------- ------------------------------------- ---------------------------------------
~-ITEMS C2-ITEMS Dz-lTEMS 

S6 toewijzen oK's op basis van L3 verplaatsen wacht- en P6 inrichten OK voor (pré)operatief 
'reinheid' verkoeverruimte bezoek (kinderen, sectio's of 

L6 centraliseren kantoorruimten spectatorium) 
hoofden P7 inrichten wacht- en 

02 voorzien in daglicht/uitzicht verkoeverruirnte voor kinderen 
03 verbreden koffieruimte P9 voorzien in daglichttoetreding 
04 vergroten kleedruimte (wacht- en verkoeverruirnte) 
06 inrichten dicteerruimte 

Figuur 4. 7: Clustering van verbeteringsitems 
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4.5.3 Toelichting scenario's 

De clusterindeling van verbeteringsitems (zie figuur 4. 7) vormt de basis voor het genereren 
van herontwerpscenario's. 
Zoals eerder vermeld, wordt de clusterkeuze bepaald door de gewenste oplossingsrichting 
(prevalentie van luchtbeheersing, logistiek of patiëntvriendelijkheid) en de toegevoegde 
waarde (kosten-batenverhouding) van de items. 

Ter verduidelijking zijn in onderstaande figuren drie mogelijke scenario's door middel van 
arcering van clusters gevisualiseerd. 

Figuur 4.8 illustreert de keuze voor de belangrijkste luchtbeheersingsitems. Dat scenario bevat 
dus naast het basispakket alle Bi-items. 

De belangrijkste verbeteringsitems van luchtbeheersing, logistiek en patiëntvriendelijkheid 
vormen een scenario ('basisplus'-pakket) dat in figuur 4. 9 is weergegeven. 

Het in figuur 4.10 weergegeven scenario kan worden beschouwd als een 'basisplus'-pakket met 
het accent op logistiek. 

. -----~· ~-~.- .. ------------- --------------

Figuur 4.8: Voorbeeldscenario I 
(basispakket + belangrijkste luchtbeheersingsitems) 

. . . . . ~ . . . . 
-------------- ------------- --······------

Figuur 4.9: Voorbeeldscenario II 
('basisplus-pakket') 

Figuur 4.10: Voorbeeldscenario JIJ 
('basisplus-pakket' met accent op logistiek) 
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4.6 Aanbevelingen 

In deze afsluitende paragraaf worden enkele overwegingen gegeven die betrekking hebben op 
het maken van een rationele keuze en het realiseren van een scenario. 

Keuze van een scenario 

Bij het maken van een (voorlopige) keuze zijn bij voorkeur minimaal de leden van de OK
commissie betrokken. Naast het OK-management hebben daarin een aantal specialisten (twee 
anesthesiologen, uroloog, orthopedisch en algemeen chirurg), de teamleiders ( chirurgie, 
anesthesie en dagverpleging/recovery) en de hoofden van technische dienst en ziekenhuis
hygiënedienst zitting. 
Uit gesprekken die met functionarissen van verbouwde operatiecomplexen zijn gehouden, kan 
worden afgeleid dat vroegtijdige inschakeling van externe deskundigheid in de vorm van een 
architectenbureau, bouwbedrijf, technisch installatiebedrijf en bijvoorbeeld het adviescentrum 
zorgvoorzieningen van het cvz aanbeveling verdient. 

In de vorige paragraaf is een clusterindeling van verbeteringsitems gegeven. Het verdient 
aanbeveling om de items van het basispakket (A-items) altijd onderdeel van een scenario te 
laten vormen. Deze items kennen een hoge toegevoegde waarde. Afhankelijk van de 
prevalentie van luchtbeheersing, logistiek of patiëntvriendelijkheid kan deze basis met de B1-, 

C1- of D1-items worden uitgebreid (zoals weergegeven in figuur 4.8). 
Hoewel de toegevoegde waarden van items in de verschillende categorieën (B: 
'luchtbeheersing', C: 'logistiek' en D: 'patiëntvriendelijkheid') niet volledig vergelijkbaar zijn, is 
volgens de onderzoeker de meest zinvolle verdere uitbreiding toevoeging van ( één van de) 
resterende clusters op hetzelfde niveau. Bij prevalentie van bijvoorbeeld luchtbeheersing 
bestaat een zinvolle uitbreiding van het basispakket (A-items) en de belangrijkste 
luchtbeheersingsitems (B1) uit een toevoeging van C1- en/ofD1-items. 

Naar de mening van de onderzoeker wordt de hoogste toegevoegde waarde bereikt met het 
'basisplus'-pakket (de verbeteringsmogelijkheden uit de clusters A, B1, C 1 en D 1) met dien 
verstande dat: 

item S 18 in tegenstelling tot S 1 c en S 1 ° wèl deel uitmaakt van dit scenario; 
als gevolg van de keuze voor een andere verbedprocedure (PS: met bed naar de 
operatieruimte waar overgetild wordt) er geen behoefte aan een trolley-opslagruimte 
is; de items P4 en LS maken derhalve geen deel uit van het scenario. 

Voor de volledigheid zijn de items van het basisplus-pakket hieronder samengevat: 

A-items: SI 
S4 
S2 
S3 
05 

verplaatsen steriele opslag (L2) + S 18 

scheiden pré- en postoperatieve personen- en goederenstromen 
aanbrengen scheiding wasruimte-OK 
inrichten goederensluis 
verbeteren beveiliging toegang complex 
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B1-items: S 18 steriele opslag en opdekken in 0K 3 en 8 
SS installeren armbediende kranen toiletruimten 
S7 installeren aërodynamische 0K-lampen 

C1-items: Ll toewijzen 0K's op basis van omvang en prioriteit patiëntenstroom 
L4 verplaatsen secretariaat naar buitenzijde 0K-complex 
01 inrichten spreekruimte aan buitenzijde 0K-complex 

D1-items: P2 inleiden patiënt in operatieruimte 
P3 installeren deuren met kijkvenster 
PS verbedden in de 0K 
P8 installeren andere plafondverlichting voor verkoeverruimte 

Realisatie van een scenario 

De voor realisatie van het scenario benodigde werkzaamheden beïnvloeden de normale gang 
van zaken op het 0K-complex: enkele operatiekamers kunnen tijdelijk niet worden gebruikt en 
er is mogelijk sprake van stofontwikkeling en geluidsoverlast. 
Tijdens de verbouwingswerkzaamheden kan de concentratie micro-organismen in de lucht 
beduidend toenemen. In de literatuur wordt regelmatig melding gemaakt van associaties van 
renovatie-activiteiten en ernstige longinfecties bij patiënten met een verminderde weerstand 
[Werkgroep Infectie Preventie, 1996]. 
Ter voorkoming kunnen de volgende maatregelen worden genomen: 

Bij de voorbereiding van de verbouwing dient contact te worden opgenomen met de 
ziekenhuishygiënist. De maatregelen om stofproductie tegen te gaan worden 
opgenomen in de verbouwplannen en het bestek. 
Tijdens de verbouwing worden geen risico-patiënten opgenomen en geopereerd. 
Voor aanvang van de verbouwing worden alle voorraden steriele medische materialen 
in opslag en aanwezig op de afdeling verwijderd. Ook niet-steriele materialen als gips 
en infuusflessen worden elders ondergebracht. 
De plaats waar de verbouwing daadwerkelijk plaatsvindt wordt stofdicht afgeschermd 
van plafond tot vloer. Een afscheiding van plastic is zeer kwetsbaar en derhalve slechts 
voor een verbouwing van hooguit enkele dagen geschikt. 
Het bestaande ventilatiesysteem op de bouwplaats wordt afgesloten en afgedicht. 
Stofvorming bij de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk voorkomen door de muren 
voor de sloop vochtig te maken. 
Operatiepatiënten moeten voor de duur van het verblijf op het 0K-complex worden 
beschouwd als vergelijkbaar met imuungecompromitteerde patiënten. 
Na afloop van de verbouwing dient het verbouwingsgebied gereinigd en stofvrij 
opgeleverd te worden, met inbegrip van de ruimten boven de systeemplafonds. 
Voor de ingebruikname wordt het ventilatiesysteem gereinigd; alle filters worden 
gecontroleerd en zo nodig vervangen. 
Het routinematig kweken van lucht tijdens de verbouwing kan zinvol zijn om het effect 
van (stotbeperkende) maatregelen te evalueren. 
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Om de nadelige consequenties te beperke~ is het onder andere van belang dat de verbouwing 
in een zo kort mogelijke tijdsduur wordt gerealiseerd. Daartoe is hieronder een beknopte 
inventarisatie gegeven van de uit te voeren werkzaamheden als gekozen wordt voor het 'basis 
plus-pakket'. 

I verbouwingswerkzaamheden 0K's: 
- verbreden oK's 1, 2 en 3 door verplaatsing van wanden en aanpassen 

luchtbeheersingssysteem 

II inrichtingswerkzaamheden 0K's: 
- inrichten 0K's 1 en 2 als respectievelijk spoed-0K en orthopedische 0K 
- inrichten 0K's 3 en 8 als steriele/schone opslagruimte (tevens opdekruimte) 
- installeren aërodynamische 0K-lampen 
- installeren 0K-deuren met venster, inclusief afscheiding tussen was- en operatieruimte 

lil werkzaamheden in verkoever, wachtruimte of overgangsgebied 0K-ziekenhuisgang: 
- inrichten goederensluis 
- verbeteren beveiliging 
- installeren verlichting verkoeverruimte en kranen handenwasbakken in toiletruimten 
- verplaatsen secretariaat en inrichten spreekruimte 

De onder I genoemde werkzaamheden zijn de meest ingrijpende en betreffen het verplaatsen 
van 0K-wanden (in de richting van de 0K-gang) en het aanpassen van de technische 
voorzieningen in die 0K's (waaronder het luchtbeheersingssysteem). 
Een en ander gaat waarschijnlijk gepaard met stofontwikkeling. De gevolgen daarvan kunnen 
zoveel mogelijk worden beperkt door de werkzaamheden in een rustige periode uit te laten 
voeren en (een gedeelte van) de steriele gangen tijdelijk niet te gebruiken. Tijdens verbouwing 
zijn de 0K's 1 en 2 uiteraard evenmin operationeel. Bij de planning van operaties zal met een 
op stapel staande verbouwing rekening moeten worden gehouden~ verschuiving van ingrepen 
naar een latere datum of gedeeltelijke overheveling naar het ziekenhuis in Venray zouden 
overwogen kunnen worden. 
Verder zal voor de duur van de verbouwing een tijdelijke afscheiding tussen de aan te passen 
0K's (met name waar het verplaatsen van wanden en aanpassingen van het 
luchtbeheersingssysteem betreft) en de rest van het 0K-complex moeten worden aangebracht. 

Aansluitend kunnen de 0K's worden ingericht: installatie van aërodynamisch lampen, 0K
deuren met kijkvenster (ook als afscheiding tussen was- en operatieruimte). Voor de 0K's 3 en 
8 heeft dat verder betrekking op het inrichten van een nieuwe wasruimte, het dichtmaken 
(zodanig dat geen luchttransport langs kieren mogelijk is) of verwijderen van de deur naar de 
oorspronkelijke steriele opslagruimte, het (her)plaatsen van operatiezuilen, van de 
voorraadstellingen. 

De veranderingsitems genoemd onder III hebben minder grote invloed op de uitvoering van 
operaties en zouden onafhankelijk van de voorgenoemde werkzaamheden gerealiseerd kunnen 
worden. Het inrichten van een secretariaatsruimte en een spreekkamer vormt daarvan de 
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grootste ingreep. 
Bij de verbouwing zal tevens aandacht aan de volgende technisch eisen moeten worden 
gesteld: 
Gevels: Een goede geveldichtheid vormt een voorwaarde voor beheersing van 

de mechanische ventilatie [College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 
1995]. Of de huidige gevels aan de daarop betrekking hebbende norm 
NEN 3661 voldoen, zal onderzoek moeten uitwijzen. Als mocht blijken 
dat aanpassing van de gevels gewenst is, kan worden overwogen de 
gevels van niet te openen en van een speciale coating voorziene ramen 
te voorzien. 

Electrotechniek: De electrische voorzieningen moeten in overeenstemming zijn met NEN 
1010/NEN 3134; de gehele ruimte dient te voldoen aan de classificatie 
s3 ofs2-s conform NEN 3134. Toetsing zal moeten uitwijzen of aan die 
normen wordt voldaan. 
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Bijlage 1: Overzicht medische staf Stichting Ziekenhuizen Noord-Limburg 

algemene heelkunde 

anesthesiologie 

dermatologie 

farmacie 

geriatrie 

hart- en vaatziekten 

interne geneeskunde 

KNO-heelkunde 

kindergeneeskunde 

klinische chemie en hematologie 

klinische genetica 

klinische psychologie 

longziekten 

microbiologie 

mondziekten en kaakchirurgie 

neurochirurgie 

neurologie 

oogheelkunde 

orthopedie 

pathologie 

plastische chirurgie 

psychiatrie 

radiodiagnostiek 

radiotherapie 

reumatologie 

revalidatie 

urologie 

verloskunde en vrouwenziekten 

omvang medische staf 
brorr J0111/81S1eg 1995 

8 

7 

3 

6 

2 

5 

10 

4 

5 

4 

2 

5 

4 

2 

3 

1 

5 

6 

4 

2 

1 

1 

9 

4 

2 

3 

3 

7 

118 

Tabel: Overzicht medische staf (Stichting) 
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Bijlage 2: Organisatieschema OK 

Adjunct Directeur 

Patiêntenzorg 

l Managementteam 
OK 

1 Secretariaat OK 

1 

Teamleider l Teamleider l Teamleider 
Anesthesie Chirurgie DAV/REC 

1 

1 1 1 1 

Anesthesi&- Vakspecialist 
Operati&- Secretariaat 

Assistenten 
Brancardiers Assistenten 

Assistenten 
~ 

DAV 
1 

Chirurgie 
..... 

J 1 1 

l 
leerling 

l Praktijk-
leerling 

Verpleegkundigen Anesthesi&-
COOrdinator 

Operati&- ~ 

DAV/REC Assistenten Assistenten 
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Bijlage 3: Standaard OK-weekrooster en blokindeling 

dag<é ~ ,-: f< -~ ___ :_ 
·. 

maandag chirurgie (2 kamers) chirurgie 
KNO KNO 
urologie gynaecologie 
gynaecologie plastische chirurgie 
orthopedie orthopedie 

dinsdag chirurgie (2 kamers) chirurgie (2 kamers) 
kaakchirurgie gynaecologie 
urologie orthopedie 
plastische chirurgie optieblok (KNO) 
orthopedie 

woensdag chirurgie (2 kamers) chirurgie (2 kamers) 
plastische chirurgie urologie 
orthopedie gynaecologie 
urologie orthopedie 
KNO 

donderdag chirurgie (2 kamers) chirurgie 
kaakchirurgie neurochirurgie 
urologie gynaecologie 
orthopedie orthopedie 
gynaecologie plastische chirurgie of 

oogheelkunde 

vrijdag chirurgie (2 kamers) 
neurochirurgie 
urologie 
orthopedie 

Tabel: Standaard OK-weekrooster 

ap49Clàllame_ 
.-

gemlddèld"· 
,··., .. -. ·._ · aantal blolcken · · 

chirurgie 16 

orthopedie 9 

gynaecologie 6 

urologie 6 

plastische chirurgie 3,5 

KNO-heelkunde 3 

kaakchirurgie 2 

neurochirurgie 2 

oogheelkunde 0,5 

Tabel: Gemiddeld aantal blokken in OK-rooster per specialisme 
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Bijlage 4: Berekening aantal operatiekamers 

Operaties worden ingedeeld in C0TG-0K-tariefl<lassen. In iedere tariefklasse is de tijdsduur van 
de operatie middels een operatie-eenhedenfactor verdisconteerd. 
Sommatie van de vermenigvuldigingen van het aantal operaties per tariefl<lasse met de 
operatie-eenhedenfactor en deling door 9000 operatie-eenheden (hetgeen als referentiekader 
voor een goed benutte operatiekamer wordt gehanteerd) resulteert in het aantal benodigde 
operatiekamers. 

In onderstaande tabel is het aantal ingrepen per tariefklasse over de jaren 1994, 1995 en 1996 
(prognose augustus '96) vermeld. 
Vermenigvuldiging van deze aantallen met de bijbehorende operatie-eenhedenfactor resulteert 
voor de jaren 1994, 1995 en 1996 in respectievelijk 69.323, 68.846 en 65.330 operatie
eenheden en bij deling door 9000 in respectievelijk 7.70, 7.65 en 7.25 operatiekamers . 

COTG-OK• · ,.operatie-. 
tarlellduae' eènhedenfactór .. 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 

D7 

DB 

D9 

D10 

D11 

D12 

D13 

D14 

D15 

D16 

bron: productie-Oll8fZIChten 

32,2 

26,4 

19,7 

15,6 

11,5 

7,9 

6,3 

4,9 

3,2 

2,7 

2,2 

1,7 

1,5 

1,5 

1,5 

1, 1 

78 

41 

2CB 

331 

932 

1476 

2737 

1916 

1006 

362 

406 

47 

15 

17 

10 

2n 

52 

37 

181 

414 

969 

1:n} 

2757 

1831 

1928 

':!/57 

444 

43 

8 

7 

23 

95 

... . 1996 ·. 
··. . . (prognoàe).: 

42 

26 

192 

400 

999 

1294 

2328 

1767 

1953 

312 

382 

37 

5 

9 

15 

88 

Tabel bijlage 4: Overzicht aantal ingrepen per tariefklasse 
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Bijlage 5: Indicatie van benodigde oppervlakten 

Aan de hand van de norm NEN 2580 en op basis van het aantal benodigde operatiekamers (het 
in paragraaf 4.2.3 en bijlage 4 afgeleide aantal van 7 OK's zal daarbij als uitgangspunt gelden) 
kan voor iedere ruimte in het OK-complex de benodigde oppervlakte worden bepaald. 

operaäeksmers en nevenruimten 

operatiekamers (normaal) 

operatiekamers (groot) 

opdek- of inleidingsruimte 

wasruimte 

diensten 

goederensluis 

opslagruimte steriele materialen 

opslagruimte schone materialen 

opslagruimte niet-schone materialen 

opslagruimte orthopedie-materiaal 

opslagruimte anesthesie-materialen 

opslagruimte hulpmaterialen 

berging gipsvoorraad 

opslag en reiniging trolleys 

verkoevervoorzieningen 

verkoeverruimte 

centrale post 

spoel ruimte 

bergingen 

recepäels/uizen 

receptieiwerkruimte secretaresse 

spreekruimte 

patiêntensluis (wachtruimte) 

v1uchtsluis 

werkbegeleiding 

werkruimte hoofden, anesthesie en snijdend 
specialist 

dicteerruimte 

180 5 OK's à 36 m2 (min.) 

84 2 OK's à 42 m2 (orthopedie en chirurgie/spoedkamer) 

1Cl5 7 oK's à 15 m2 

52,5 7 oK's à 7,5 m2 

12 schone en vuile sluis à 6 m2 

31 

31 

14 

9 

9 

9 

6 

12 

158 7 OK's à 1 ,5 verkoeverbed à 15 m2 

8 

8 

12 schoon materiaal à 8 m2
; vuil materiaal à 4 m2 

12 

12 

56 20 m2 + ongeveer 6 bedden à 6 m2 

6 

48 4 werkruimten à 12 m2 

3 

Tabel: Overzicht van benodigde oppervlakten 
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personeelsaccommodatie 

douche-, toilet- en garderoberuimte 16 respectievelijk 2, 2 en 4 m2 voor dames en heren 

personeelssluis (kleedruimten) 48 ongeveer 7,5 m2 (incl. sanitaire voorzieningen) per 
OK; netto ongeveer 48 m2 

koffie-/instructieruimte 36 24 m2 (incl. pantry) voor 4 oK's + ~4 m2 

totale benodigde oppervlakte 

totale nuttige geprogrammeerde oppervlakte 979,5 
--------------------------------------------- -------------------- --------------------------------------------------
totale netto vloeroppervlakte (13l% van nuttige 1273,4 inclusief oppervlakte ten behoeve van intern transport, 
oppervlakte) installatie en ontwerpverliezen 

--------------------------------------------- -------------------- --------------------------------------------------
totale bruto vloeroppervlakte (140% van nuttige 1371,3 netto plus tarra (constructie) vloeroppervlakte 
oppervlakte) 

bron: Bouwkundig-functionele maetstB'IBll OvZ 

Tabel (vervolg): Overzicht van benodigde oppervlakten 
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Bijlage 6: Toelichting relaties tussen verbeteringsitems 

In paragraaf 4.5.1 is aangegeven dat tussen verbeteringsitems mogelijk één van de volgende 
relaties te onderkennen is: 

synergetische relatie: 

strijdige relatie: 
onduidelijke relatie: 

Synergetische relaties 

de betreffende verbeteringsmogelijkheden zijn niet strijdig maar 
vertonen een dusdanige samenhang dat ze ( eventueel bij voorkeur) 
moeten worden gecombineerd; 
de verbeteringsmogelijkheden zijn geheel of grotendeels strijdig; 
de items kennen geen directe relatie met de overige geïnventariseerde 
verbeteringsmogelijkheden; afhankelijk van de omgeving kan een vorm 
van afhankelijkheid worden onderkend. 

De synergetische relaties hebben betrekking op twee verbeteringsmogelijkheden die om een 
bepaalde reden uitstekend te combineren zijn (gewenst) of waarvan een item uitsluitend in 
combinatie met de ander gerealiseerd kan worden (noodzakelijk). 

S l-S4 Het scheiden van pré- en postoperatieve stromen is alleen mogelijk bij gebruik van de huidige 
steriele gangen als retourgang, wat betekent dat elders inrichting van een steriele opslagruimte 
nodig is. 

S 1-Pl Verplaatsing van de steriele opslag schept een mogelijkheid voor het scheiden van pré- en 
postoperatieve patiëntenstromen (zie S l-S4). 

Sl-03 Verplaatsing van de steriele opslag geeft een uitbreidingsmogelijkheid voor de koffiekamer. 
S2-P3 De aan te brengen afscheiding tussen was- en operatieruimte zal van een kijkvenster moeten 

worden voorzien om beter zicht op de werkzaamheden in de operatieruimte te hebben en het 
openen van deuren zoveel mogelijk te beperken. 

S4-Pl Beide items hebben betrekking op het scheiden van pré- en postoperatieve patiëntenstromen, 
echter vanuit een verschillende optiek (respectievelijk een betere zone-indeling ten behoeve van 
de drukhiërarchie en het voorkomen van kruisinfectie) en een hogere mate van 
patiëntvriendelijkheid. 

L3-P8 Bij het inrichten van een nieuwe wacht- en verkoeverruimte zullen asymmetrische 
verlichtingsbalken in het plafond gemonteerd moeten worden. 

L3-P9 Bij het inrichten van een nieuwe wacht- en verkoeverruimte kan een deel van de muren met 
voldoende vensteroppervlakte worden uitgerust. 

U-05 Door verplaatsing van de secretariaatsruimte naar de buitenzijde van het OK-complex kunnen 
de medewerkers deels toezicht op de ingang houden. 

P2-P5 Het inleiden in de operatieruimte biedt voordelen in combinatie met een andere 
verbedprocedure. 

P3-02 Kijkvensters van voldoende omvang kunnen tevens voor uitzicht en/of daglicht zorgen. 
P7-P8 Bij de inrichting van een kinderwacht- en verkoeverruimte zal de juiste plafondverlichting 

moeten worden aangebracht. 
P7-P9 Bij de inrichting van een kinderwacht- en verkoeverruimte kan aandacht worden besteed aan de 

mogelijkheden voor daglichttoetreding en uitzicht. 
01-02 Een spreekruimte aan de buitenzijde van het 0K-complex kan door middel van een of meerdere 

ramen van een uitzichtmogelijkheid worden voorzien; daglichttoetreding is aan de gangzijde 
vrijwel niet te realiseren. 
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Strijdige relaties 
De strijdige relaties hebben betrekking op twee verbeteringsmogelijkheden die om een 
bepaalde reden niet gecombineerd kunnen worden. 

Sl-L2 Verplaatsing van de steriele opslag vormt een alternatief voor verbreding van de ruimte 

Bïla en 

S4-03 Verbreding van de koffieruimte staat een scheiding van wile en schone stromen in de weg (zie 
Sl-Pl en Sl-03). 

S6-L 1 Volledige toewijzing van OK's op basis van reinheid is niet in overeenstemming met de indeling 
op basis van de omvang van patiëntenstroom (het reinheidsprincipe dicteert een zo groot 
mogelijke afstand tussen spoed-OK en OK voor orthopedische ingrepen; op basis van 
patiëntenstromen zouden ze juist op korte afstand van elkaar moeten zijn gesitueerd). 

L2-Pl Het verbreden van de steriele gangen verhindert het scheiden van pré- en postoperatieve 
patiëntenstromen (zie Sl-Pl). 

L2-03 Het verbreden van de steriele gangen (zonder verplaatsing van de OK's) verhindert een 
verbreding van de koffieruimte. 

L3-04 Verplaatsing van wacht- en verkoeverruimte vormt een belemmering voor het vergroten van de 
kleedruimten. 

L4-04 Verplaatsing van het secretariaat beperkt de uitbreidingsmogelijkheid van de kleedruimten. 
P2-P4 Indien de inleiding plaatsheeft in de operatieruimte is er geen behoefte verkleinen aan een 

verkleining of verduistering van het raam tussen was- en voorbereidingsruimte. 
P4-P5 Indien de inleiding en het verbedden (patiënt uit bed tillen en op operatietafel leggen) 

plaatshebben in de operatieruimte is er geen behoefte verkleinen aan een verkleining of 
verduistering van het raam tussen was- en voorbereidingsruimte. 

01-04 Het inrichten van een spreekruimte beperkt de uitbreidingsmogelijkheid van de kleedruimten. 
01-06 Het inrichten van een spreekruimte beperkt de mogelijkheid voor een dicteerruimte. 

Onduidelijke relaties 
Enkele items kennen geen directe relatie met de overige geïnventariseerde 
verbeteringsmogelijkheden. Afhankelijk van de wijze waarop een verbeteringsmogelijkheid 
wordt gerealiseerd, is (geringe) beïnvloeding van een ander item mogelijk. 

S l-S3 Een goede situering van de goederensluis ten opzicht van de (steriele) opslagruimte(n) kan 
kruising van stromen zoveel mogelijk beperken. 

S3-S4 De situering van de goederensluis kan de scheiding van schone-vuile stromen ondersteunen. 
S3-L4 Inrichting van een goederensluis is mogelijk conflicterend met verplaatsing van het secretariaat 

als gevolg van de beperking in ruimte. 
S3-Pl zie S3-S4 
S4-L3 Het voorkómen van kruising en vermenging van pré- en postoperatieve patiëntenstromen wordt 

deels bepaald door de ligging van wacht- en verkoeverruimte. 
L2-L4 Verbreding van de steriele opslagruimte (achter de OK's 1 tot en met 5) is mogelijk door 

verplaatsing secretariaat, kantoor-, koffie- en instructieruimte (zie L2-L6). 
L2-L5 Verbreding van de steriele opslagruimte kan mogelijkheden om een trolley-opslagruimte in te 

richten beperken. 
L2-L6 Verbreding van de steriele opslagruimte (achter de OK's 1 tot en met 5) is mogelijk door 
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verplaatsing van secretariaat, kantoor-, koffie- en instructieruimte (zie L2-L4). 
L3-L4 Het secretariaat ligt bij voorkeur op korte afstand van wacht- en voerkoeverruimte; 

verplaatsing van een functie kan daarop inbreuk vormen. 
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L3-L5 De trolley-opslagruimte ligt bij voorkeur op korte afstand van wacht- en voerkoeverruimte; 
verplaatsing van een functie kan daarop een inbreuk vormen. 

L3-L6 De verplaatsing van wacht- en verkoeverruimte naar een centrale plaats beperkt de 
mogelijkheden om ook kantoorruimten te centraliseren. 

L3-P7 De verplaatsing van wacht- en verkoeverruimte zou gecombineerd kunnen worden met de 
inrichting van een wacht- en verkoeverruimte voor kinderen. 

L4-L5 Verplaatsing van het secretariaat vormt een mogelijkheid om een trolley-opslagruimte in te 
richten. 

L4-L6 Verplaatsing van kantoorruimten kan mogelijkheden voor de inrichting trolley-opslag 
vergroten. 

L4-01 Een spreekruimte ligt bij voorkeur op de grens met de ziekenhuisgang; het biedt voordelen om 
deze aan de secretariaatsruimte te koppelen. 

LS-04 Afhankelijk van de situering vormt de inrichting van een trolley-opslag een beperking van de 
uitbreidingsmogelijkheden van de kleedruimten vormen. 

Pl-P6 Een afzonderlijke wacht- en verkoeverruimte voor kinderen maakt een strikte scheiding van 
pré- en postoperatieve patiëntenstromen minder eenvoudig. 

P2-P3 Afhankelijk van de ruimte waarin in- en uitleiding plaatshebben, zullen deuren voorzien van 
kijkvensters storingen voorkomen. 

P7-04 De inrichting van een wacht- en verkoeverfaciliteit voor kinderen vergt wellicht extra ruimte die 
een uitbreiding van de kleedruimten belemmerd. 

P7-06 De inrichting van een wacht- en verkoeverfaciliteit voor kinderen vergt wellicht extra ruimte 
waardoor minder mogelijkheden resteren om een dicteerruimte te realiseren. 

P8-P9 De hoeveelheid daglicht bepaalt deels de verlichtingseisen (zie ook P7-P8 en P7-P9). 
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