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Opvolging validatie

Validatie uitgevoerd en klaar…., of toch niet?

Het is een moment opname die de basis vormt om de nieuwe periode in te gaan

Opvolging van de validatie is daarom van groot belang

Analyseren van de resultaten

Bespreken resultaten met bijvoorbeeld: valideur, technische dienst, CSA  en 
onderhoudsfirma
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Opvolging validatie

Resultaat validatie is afhankelijk van de volgende 5 aspecten

• Apparaat

• Programma

• Verpakking

• Belading

• Beladingsconfiguratie

Indien opvolging gewenst is, zal deze ingrijpen op een of meer van bovenstaande factoren

Dit kan leiden tot aanvullende kwalificaties of wellicht een hervalidatie
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Niet alle apparatuur is hetzelfde
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Programma zijn verschillend
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Opvolging validatie

Apparaat: 

• Reparatie

• Kalibratie

• Buiten gebruik stellen

• (aanvullend) stoomonderzoek

Programma:

• Software aanpassing

• Extra programma
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Opvolging validatie

Verpakking:

• Verpakkingsprotocol aanpassen

• Verandering van verpakkingssysteem

Belading:

• Alternatief instrument

• Instrument op alternatieve wijze steriliseren

• Instrument aanpassen

Beladingsconfiguratie:

• Beladingsprotocol aanpassen

• Belaadsysteem aanpassen
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Monitoring

Monitoring is een continu proces

Monitoring heeft tot doel om de kwaliteit van ieder sterilisatieproces te borgen.

Het omvat alles wat wordt  bijgehouden, genoteerd, gecontroleerd rondom ieder 
afzonderlijk sterilisatieproces tot en met de inkoop van de gebruikte materialen.

Machine gerelateerd zijn dat o.a.:

Lektest

Stoompenetratietest

Procesregistratiegegevens

Logboek sterilisator
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Monitoring

De gegevens van de monitoring kunnen gebruikt worden voor trendanalyse.

Op die wijze kan er veel inzicht ontstaan in de reproduceerbaarheid en stabiliteit van het 
gehele sterilisatieproces op de CSA.

Sommige onderdelen van de monitoring bieden mogelijkheden tot eenvoudige 
trendanalyse.

Hier kunnen naar ons idee nog goede stappen gezet worden.
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Monitoring

Logeboek sterilisator geeft inzicht in de bedrijfszekerheid en kwaliteit van de apparatuur.

Tegenwoordig is logboek veelal digitaal:

- Toegankelijkheid

- Invoer van gegevens

- Trendanalyse

Voorbeeld: wie verzorgt na de validatie dat dit wordt genoteerd in het logboek van de 
machine? En evenzo na een interventie door de TD of onderhoudsfirma.

Het papieren logboek bij de machine kon/kan direct door de technici worden ingevuld, 
maar trendanalyse vergt meer werk.
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Onderhoud

Preventief onderhoud: 

Gepland onderhoud om de apparatuur in goede staat te behouden. 

Wat voor soort kwalificatie (hervalidatie bv.) is nodig voordat produktie kan worden hervat.

Correctief onderhoud:

Niet gepland onderhoud om storing aan de sterilisator te verhelpen. De omvang en impact 
van deze interventie is dus variabel.

Wat voor soort kwalificatie is nodig voordat produktie kan worden hervat. 

De DSMH heeft hierbij een belangrijke rol om op basis van alle informatie te beslissen wat 
voor soort kwalificatie nodig is. 
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Change control

Definitie:

Change control is a systematic approach to managing all changes made to a product or 
system. The purpose is to ensure that no unnecessary changes are made, that 
all changes are documented, that services are not unnecessarily disrupted and that 
resources are used efficiently.
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Change control

Change control toegepast op het sterilisatieproces in de praktijk leidt tot controle over 
wijzigingen in de 5 genoemde aspecten.

• Apparaat

• Programma

• Verpakking

• Belading

• Beladingsconfiguratie
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Programma

Een nieuw of gewijzigd sterilisatieprogramma leidt tot een vorm van kwalificatie.

De beslissing in deze is wederom aan de DSMH.

Voor- en nadelen van de mogelijke wijziging onderzoeken en vastleggen: change control

Redenen voor wijziging in de programmatuur: 

• Specifieke belading

• Tijdswinst

• Belasting voor belading

• Opvolging vanuit validatieresultaten
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Voorbeeld 1
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Voorbeeld 2
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Voorbeeld 3

18



Verpakking

Het verpakkingssysteem zorgt voor :

• Steriele barrière

• Bescherming tijdens transport

Redenen voor wijzigingen in verpakkingssysteem kunnen zijn:

• Nieuwe klanten (andere/langere transportwegen)

• Kostenbesparing

• Optimalisatie van droging

• Opvolging vanuit validatieresultaten
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Belading

Er komt steeds nieuw instrumentarium bij in het ziekenhuis.

Past het instrumentarium binnen de range van reeds instrumentarium of wijkt dit af?

Is er een gevalideerde decontaminatie procedure beschreven in de handleiding ?

Zo ja, is deze in overeenstemming met de procedures in uw huis?

Is hiervoor validatie nodig en zo ja moet dat direct of kan dat meegenomen in de komende 
reguliere hervalidatie?

Voor- en nadelen van nieuwe instrumentarium goed afwegen, liefst VÓÓR de aanschaf
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Belading 

Hoe zit dat met leeninstrumentarium?

Vaak zeer specifieke sets met bijzondere onderdelen en materialen.

Zijn deze beladingen wel beschikbaar tijdens validatie?

Hoe zit het met de change controle van die sets ?
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Beladingsconfiguratie

Redenen voor wijzigingen in beladingsconfiguratie kunnen zijn:

• Nieuwe klanten (andere transportsystemen)

• Arbeidsomstandigheden

• Nieuw instrumentarium

• Opvolging vanuit validatieresultaten
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Op weg naar de volgende hervalidatie
Gedurende de periode sinds de voorgaande validatie zijn er veelal zaken veranderd.

Die veranderingen kunnen leiden tot een aangepast pakket van eisen ten aanzien van de 
validatie.

Maar ook zonder wijzigingen zal een validatie voorbereid dienen te worden. 

Denk alleen maar aan de grote variatie in uw bestaande assortiment instrumenten en de 
verschillende combinaties die kunnen vormen in een gehele belading.

Uw valideur kan u hierbij uiteraard van dienst zijn vanuit hun expertise.
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Samenvatting

Validatie is een momentopname, maar dient als kapstok voor de dagelijkse monitoring

In de praktijk bent u als DSMH dagelijks bezig met change control, validatie is daarbij van 
groot belang

De toegevoegde waarde van validatie stoomsterilisatie 
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DANK U

Voor vragen of discussie? 

Jan Jacob Patijn

jpa@causabv.com


