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Patiëntenzorg

• Aantal bedden 1.042
• Opnamen 28.888
• Gemiddelde verpleegduur 8.3
• Polikliniekbezoeken 332.376
• Dagbehandelingen 16.307
• Spoedeisende hulp bezoeken 20.668 

Bron: 2006



1 jaar UMC Utrecht is ook...

• Geboortes 2.500
• Overledenen 693
• Uren snijtijd op de OK 27.000
• Bezoekers op onze website 834.000
• Maaltijden 890.000 
• Afval 2.100 ton 

Bron: 2006



UMC Utrecht

- Grootste werkgever in midden Nederland 
- Eigenlijk bijna alle bedenkbare arborisico’s aanwezig
- Soms zo klein dat je het (bijna) niet ziet…. 



Komen hier aërosolen vrij?

- Komen bij bepaalde handelingen aërosolen en/of 
rook vrij?

- Zitten daar gevaarlijke stoffen of vitale deeltjes in?

Voorbeelden:
- gebruik van diathermie en laser op Operatiekamer
- verneveling medicijnen op verpleegafdeling
- bronchiaal toilet (polikliniek, verpleegafdeling)



Zichtbaar maken van aërosolen en rook

- Klinisch Fysica: dr. Ir. Ruud Verdaasdonk en ing Tjeerd de Boorder

- Stroboscopische verlichting: “backscatter van de rookdeeltjes”

- Digitale camera

- Computer 

- Video-bewerkingsprogramma

- Resultaat: rookdeeltjes en 

aërosolen worden zichtbaar



Rook visualisatie techniek



Experimentele setting



Verschillende belichtingen



Zuigmond grootte en afstand



Afzuiging op diathermiestift



Mammareductie



Vernevelen van medicijnen op patiëntenkamer

- Vraag verpleging:

verneveling van medicijnen (ook antibiotica) nu in 1-persoonskamer

nieuw: filter op uitlaat van vernevelaar

- Mag deze verneveling nu op zaal plaatsvinden?



Vernevelen van medicijnen



Vernevelen van medicijnen



Conclusie vernevelaar

- Bij verneveling komt veel damp vrij. 

- Zowel aan voorzijde als achterzijde

- Niet op zaal toegestaan

- Op zoek naar ventielsysteem zodat er alleen damp kan vrijkomen 

bij inhaleren

- Is deze toedieningwijze wel effectief?



Conclusie

- Rook en aërosolen zichtbaar

- Effect afzuiging zichtbaar

- Deze techniek ook bruikbaar voor andere werksituaties?

- Welke arbeidsituaties, dat mag u zelf bedenken!



Conclusies

Een ander licht op aërosolen

Met dank aan:

Ruud Verdaasdonk

Tjeerd de Boorder

Els de Vries

Harry Wernert

………………………… en u als luisteraar!!



Samen kom je hoog op de ladder….
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