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Martin Veen (Bureau Veritas) -Onderwerp: 
Verslaglegging en  beoordeling validatie

1. Wat is reproduceerbaar(heid) en hoe wordt deze getoetst
a) Denk hierbij aan convectie, diffusie en condensatie/verdampen,

b) Als er andere processen meegenomen worden zouden de processen dan niet vermeld moeten worden

c) Als er ander sterilisatoren worden meegenomen moeten deze dan niet vermeld worden (met data)

d) Als er voorgaande validatierapporten in de beoordeling worden meegenomen zouden die dan niet vermeld moeten
worden (data en identificatie/rapportnummer) o m een vergelijk te kunnen maken

2. Wat wordt er aangetoond met een ‘lege kamer’ meting en hoe verhoudt dit zich met een     
werkelijke lading? 

3. Waarom moeten de metingen in drievoud worden uitgevoerd en hoe moet dat geïnterpreteerd 
worden: driemaal dezelfde meting of 0%-50%-100%? 

4. Moet de conditioneringsfase van een Stoom penetratietest identiek zijn aan de conditioneringsfase 
van een ‘productie’ proces?

5. Waarom is het uitvoeren van metingen in drievoud genoeg voor een programma?

6. Wat is de functie van de letaliteit-waarden (of F-waarden) als niet eerst de sterilisatiecondities zijn 
aangetoond

7. Hoe wordt onafhankelijk registreren (p-T) bedoeld en gecontroleerd?

8. Hoe wordt de periode voor een volgende validatie bepaald?

reproduceerbaarheid



ISO 11139:2018

reproduceerbaar(heid)

EN285:2015 geen (andere) definitie (2 vermeldingen)
ISO 17665-1:2006 geen (andere) definitie (15 vermeldingen)
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Tekst validatierapport

Deze vergelijk is niet gerapporteerd in de laatste 5 rapporten

Standaarden niet eenduidig reproduceerbaarheid

Validatie (Performance re-Qualification):

moment opname
Hoe is de verhouding met reproduceerbaarheid? 
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Met de huidige wijze van valideren en monitoren moet de conditionering ‘hetzelfde’ zijn

Elke proces is een uniek



Hoe wordt onafhankelijk registreren (p-T) 
bedoeld en gecontroleerd?
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Nauwkeurigheid/reproduceerbaarheid instrumenten:

Handmatig gecheckt



Alternatief rapportage temperaturen 
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Validatie start plateau periode Ttheo ≥ 134 °C

EN285:2015 plateau periode Tref ≥ 134 °C

Aanbeveling: gebruik dezelfde criteria
voor standaarden, sterilisator en kwalificatie



Alternatief rapportage drukken
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Aanbeveling: analyseer en verklaar de verschillen



Wat is de functie van de letaliteit-
waarden (of F-waarden) als niet eerst 
de sterilisatiecondities zijn aangetoond

• Afkomstig van sterilisatie van vloeistoffen in containers (flesjes):

• Waterige vloeistof

• Temperatuur metingen

• Beperkte tijd van hoge temperaturen

• Letaliteit kan alleen toegepast worden wanneer er sterilisatiecondities aanwezig zijn

• Eerst van waterige vloeistof/omgeving

• Dan temperatuur metingen gebruiken

• In stoomsterilisatie

• Locaties waar condensaat (water) aanwezig is
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Niet aangetroffen in rapporten 
voor stoomsterilisatie

Aanbeveling: eerst waterige omgeving aantonen



Hoe wordt de periode voor een 
volgende validatie bepaald?
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Gereviseerde D6103b nog 

niet op website (NEN)

EN285:2015 clausule 14.1.1

Beslissing van de verantwoordelijke



Alternatief 
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Voldoet aan de parametrische validatie en monitoring methode

EN285:2015 en ISO 17665-1:2006

Indien pass-proces volgende proces

Indien fail-proces correctieve maatregel



Trendanalyse
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Methodiek voldoet aan de EN285:2015 en ISO17665-1:2006

Geen verandering in Sterilisator, proces, lading, belading en verpakking
Trends in druk, temperatuur en stoom penetratie constant

Geen validatie (PrQ) nodig



Monitoring sterilisatie condities EN285:2015

13

 
134 °C
92 %
𝑡

≤
≤
≥

𝑇
𝑊𝑉𝐹
180 𝑠

≤
≤

137 °C
100 %

Criteria moeten gehaald op alle locaties voor 

oppervlakte sterilisatie

Alleen re-Qualification indien verandering in:

Sterilisator, proces, lading, beladingswijze of 

verpakking

Criteria EN285:2015 Op alle locaties oppervlakte stoomsterilisatie

Worst-case locatie

WFHSS 2018

Worst-case (referentie locaties)

Methodiek voldoet aan de EN285:2015 en ISO17665-1:2006Meer informatie, minder resources



Conclusies toegevoegde waarde validatie
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Huidige essentiële eis in Europese ziekenhuizen: 
• Voldoen aan standaarden:

EN285:2015 en ISO 17665-1:2006
• Een nieuwe sterilisator heeft een

IQ, OQ en PQ nodig

Alternatief: verbeterde monitoring en verslaglegging
• Meer zekerheid met minder middelen
• Alleen re-Qualification (hervalidatie) wanneer de combinatie sterilisatie, proces, lading, beladingswijze en 

verpakking wijzigt

Toegevoegde waarde van ‘hervalidatie’ van 
stoomsterilisatoren is beperkt

• Resultaat voorspelbaar (literatuur)
• Moment opname
• Rapportage niet volledig, bijvoorbeeld reproduceerbaarheid

Verbeterde monitoring
• Iedere lading monitoren

• Op juiste parameters (variabelen) op de juiste locatie (referentie)
• Bijvoorbeeld: T, p, Stoom kwaliteit in lading

• Verhoogde frequentie verslaglegging monitoring 
• Maandelijks, wekelijks, dagelijks, per lading

• Meer zekerheid met minder middelen
• Betere traceerbaarheid
• Betere inzichten (controle) processen
• Bijvoorbeeld tijd, minder menselijke fouten en kosten



DANK U

Litho: Marcel Bastiaans

"Look deep into nature, and then you will 

understand everything better."


