
40 jaar validatie. 

Tijd voor vernieuwing!

Adrie de Bruijn RIVM

Adrie.de.Bruijn@RIVM.nl



Inleiding

Wat is valideren?

De huidige werkwijze

Wettelijke kaders

Hoe kan het beter?



Inleiding



Inleiding



Valideren

Proces om vast te stellen dat het proces onder de te 
verwachten omstandigheden consistent presteert en 
daardoor producten oplevert die aan de daaraan te stellen 
eisen voldoen (D6103b juli 2019)
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Valideren

Proces om vast te stellen dat: 

het proces

onder de te verwachten omstandigheden 

consistent presteert 

en daardoor 

producten oplevert die aan de 
daaraan te stellen eisen voldoen 

(D6103b juli 2019)
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Valideren

… is het verzamelen en beoordelen van gegevens nodig om 
voldoende zekerheid te verkrijgen dat een werkwijze steeds 
de bedoelde resultaten zal opleveren

(uit de oude doos RSS)
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Valideren

… is het 

verzamelen en beoordelen van gegevens 

nodig om 

voldoende zekerheid te verkrijgen

dat een werkwijze 

steeds de bedoelde resultaten

zal opleveren
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Valideren

Valideren in de praktijk:

• Eén keer per jaar komt er een firma langs

• Die doet metingen en enige controles; 
vaak naar eigen inzicht

• Levert een rapport af, en spreekt een 
oordeel uit





Temperatuur en druk
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Validatiestatus 
| 22 mei 2014
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Temperatuurband



Droge verzadigde stoom
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Verzadigde stoom
(Theoretische Temperatuur)

Stoom-
luchtmengsel

Oververhitte
stoom

Effectiviteit is voorspelbaar:
- 121°C - 15 minuten
- 134°C - 3 minuten

2,0 °C afwijking is toegestaan 









Van Doornmalen

Kopinga 2016

Mate van verzadiging

Zien we problemen met 
holle instrumenten?
De databank PREZIES laat
dat niet zien!
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Stoom – lucht mengsel

• Stoom en lucht mengen langzaam met elkaar; 
turbulentie versnelt het mengen.

• Lucht vermengd met in de stoom verlaagt de 
temperatuur; dus de sterilisatietijd wordt langer.

• Een beetje lucht in stoom verhoogt de effectiviteit; 
Scruton 1989

Hoeveelheid lucht in 

de stoom (%) 

0  16 25 32 50 

Temperatuur van het 

mengsel (°C) 

121 113 108 103 92 

Sterilisatietijd (min) 15 52 100 200 - 

 

2°C lager;
7% lucht in de 

stoom!
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NCG belemmert stoompenetratie
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NCG belemmert stoompenetratie





Spicher 2001 (RKI)



Probleem; kunststoffen

Opwarmen is vaak vertraagd (15/31)
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Oplossing? Letaliteitsberekening

Als dit proces voldoende letaliteit geeft en daarmee wordt 
geaccepteerd, 
waarom is dat dan niet de basis voor de procesevaluatie?
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Letaliteitsberekening F0 = ∑ ∆tijd x 10(T-121°C)/z

∆tijd = deel van de sterilisatietijd

T = sterilisatietemperatuur

z = temperatuurafhankelijkheid van de D-waarde

Letaliteitsberekening;

effectiviteit van de opwarmfase meetellen

Bedoeld voor de sterilisatie van waterige vloeistoffen.
Ook geldig voor oppervlakte sterilisatie?



Procesbeoordeling op basis van letaliteitsberekening 
7 september 2017
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Oplossing? Vertragen van het proces



Onderzoeksvraag; kunststoffen
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Bron: Sterilisatie van 
kunststoffen
Martin Veen, Bureau Veritas.



Onderzoeksvraag; kunststoffen
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Bron: Sterilisatie van kunststoffen
Martin Veen, Bureau Veritas.



Onderzoeksvraag; kunststoffen

Een geringe hoeveelheid NCG verstoort de opwarming



Onderzoeksvraag; kunststoffen



Toekomst

Herziening D6103b (2019):

Geschrapt:

- B&D test

- Helix test



Meten in een textielpakket

• Basistest in EN285 en D6103b

–Luchtverwijdering

–Luchtinlek

–Stoomkwaliteit

Bij validatie stoompenetratie in het textiel-
pakket bepalen door temperatuurmetingen

Relatie met de type test
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Helixtest



Toekomst

Herziening D6103b (2019):

Geschrapt:

- B&D test

- Helix test

Geprolongeerd: 

- Lege kamer meting

- De focus op temperatuurband

Nieuw:

- Verificatie van de drukschakelpunten



Toekomst

• Spoedig publicatie D6103b

• Herziening 
NEN-EN-ISO 17665-1 en -2

• Een andere kijk op ‘validatie’



Gedeelde verantwoordelijkheid

• Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 
(voorheen Kwaliteitswet zorginstellingen)

• Wet op de medische hulpmiddelen

• Besluit gesteriliseerde mhm in ziekenhuizen (1983)

– Doelmatig functionerende apparatuur

– Validatie van de sterilisatiemethode

Bgmhmiz legt alle verantwoordelijkheid bij het ziekenhuis 
neer.

Sinds de MDD hebben fabrikanten ook een rol!



Gedeelde verantwoordelijkheid

• Besluit medische hulpmiddelen (1998)

– Sterilisator is mhm

• Fabrikant moet beschrijven waarvoor de 
sterilisator gebruikt kan worden

• En de processpecificaties beschrijven

– Instrumentfabrikant moet (onder andere)
sterilisatiemethode specificeren

Validatie door de fabrikant, 

verificatie door gebruiker.



Effectiviteit van ontluchting 
en stoompenetratie

Effectiviteit van sterilisatie

Effectiviteit van droging

Per familie van mhm

Stoomkwaliteit

Drukprofiel

Temperatuurprofiel

Functioneren van de 
machine (continue monitoring of 
dagelijkse test)

Kwaliteit van de mhm

Effectief proces

Domein van de 

fabrikant;

Type testen

Systeem specificaties

Compatibiliteitslijst

Reproduceerbaar 

proces

Domein van de 

gebruiker;

Verificatie

Onderhoud

Testen en controles
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R8153-1 Onderhoud en controlemetingen aan 

kleine stoomsterilisatoren in de extramurale 
gezondheidszorg
Fabrikant bepaalt wat er gesteriliseerd kan worden. 

Onderhoud en bijbehorende technische controles, bv waterkwaliteit voor stoomopwekking

Stoompenetratietest; helix test en/of PCD

Verificatie van procesparameters temperatuur (1 punt tussen de lading) en druk. Moten in 
een band van 2°C liggen en voldoen aan sterilisatietemperatuur Check drukschakelpunten



Toekomst

Hervorming van ‘jaarlijkse validatie’ naar een continue 
systeem van ‘beheersmaatregelen’ (zoals tabel 2 van het 
SFERD-handboek)

Beheersmaatregelen:

• Procesbeoordeling en vrijgave

• Indien geen vrijgave; analyse oorzaak

• Verpakking; indicator, droogheid, beschadigingen

• Indien niet in orde; analyse van de oorzaak

• Beheersing van voorbereidende werkzaamheden

• Accreditatie van de medewerkers!
38



Toekomst

Beheersmaatregelen:

• Acceptatie nieuwe instrumenten of verpakkingsmateriaal

• Aanvullende testen nodig?

• PCD test?

• Stoomkwaliteit

• Iedere sterilisator een airdetector (oid)

• Trendanalyses van elektronische B&D test

• Verificatie systeemparameters

• Trendanalyse meetrapporten



Valideren

… is het 

verzamelen en beoordelen van gegevens 

nodig om 

voldoende zekerheid te verkrijgen

dat een werkwijze 

steeds de bedoelde resultaten

zal opleveren
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Valideren

… is het 

verzamelen en beoordelen van gegevens 

nodig om 

voldoende zekerheid te verkrijgen

dat een werkwijze 

steeds de bedoelde resultaten

zal opleveren

Validatiestatus 
| 22 mei 2014
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Stoomkwaliteit monitoren
Trendanalyses 

- Wat weet ik nog niet?
- Gaat een jaarlijkse meting de 

juiste gegevens aanleveren?



Valideren

… is het 

verzamelen en beoordelen van gegevens 

nodig om 

voldoende zekerheid te verkrijgen

dat een werkwijze 

steeds de bedoelde resultaten

zal opleveren
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Een jaarlijkse meting wordt nooit 
kritisch:

- lege kamer
- geen B&D 
- geen helix 
- te onpas letaliteitsberekening
- reproduceerbaarheid niet 

beoordeeld



Valideren

… is het 

verzamelen en beoordelen van gegevens 

nodig om 

voldoende zekerheid te verkrijgen

dat een werkwijze 

steeds de bedoelde resultaten

zal opleveren
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Een jaarlijkse meting is 
een moment opname
- heel beperkt 
- monitoring biedt 

meerwaarde



Stelling

We moeten naar een set van continue beheersmaatregelen, 
alla SFERD, omdat dit meer nodige informatie geeft dan de 
jaarlijkse validatie.

Het wordt hoog tijd om ook de belangrijkste parameter te 
monitoren; de stoomkwaliteit




