
Assistentendag
Orthopedie cursus: assistenent dag
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INHOUDSTAFEL
• Voormiddag

• Hospitaal hygiëne algemeen
• Orthopedie en infectie: potentieel catastrofaal

• Gevaren en gevolgen
• Biofilm

• Omgevings hygiëne
• Onderhoud chirurgie materiaal
• Steriliseren van het operatie materiaal
• Prepareren van de ortho-patiënt

• Namiddag
• Spalken en verbanden
• Braces en andere orthopedische hulpmiddelen
• Nazorg van de ortho-patient

• Nazorg in hospi
• Nazorg spalk
• Beperkte beweging, oh help !
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Hospitaal Hygiëne

• Materiaal en instrumenten

• Bescherming van medewerkers

• Steriliseren

• Ontsmetten van oppervlaktes

• Ontsmetten van de patiënt

• Resistenties

• onverenigbaarheden
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definities
• Sterelisatie: dood alles

• Desinfectie: alles wat niet tot sterilisatie behoort
• High level desinfectie (dood alles, beh. grote aant. sporen)
• Intermediate level (geen sporen)
• Low level (geen fungi of virussen)

• Asepsis

• Antisepsis

• Desinfectans

• SSI = surgical site infecties

• Nosocomiale infecties



Desinfectants Desinfectie is 2 staps proces: 
eerst grote vuil opkuisen, 
dan desifecteren

Low 

High



Desinfectants: contact tijden

Alcohols: ontsmetten door protein denaturatie en 
uitdroging, contact tijd moet lang genoeg zijn = laten
verdampen: nooit droog wrijven.





Scrub containers

• Vaak bron van contaminatie

• Wekelijks volledig vernieuwen

• Containers steriliseren (gas, autoclaaf)

• Handschoenen dragen bij openen van stock containers en bij vullen
van containers



Kuisen van medisch materiaal

• Echosonden: met droge doek DIRECT schoonmaken, resten echogel
zijn bron van contaminatie, niet de droge sonde

• Stethoscoop: bron van nosocomiale infectie: op einde van de dag 
schoonmaken met alcohol, stethoscoop van de operatiezaal blijft in 
de operatiezaal

• Probe van de pulsoximeter: ontsmetten met alcohol tussen 2 
patienten

• Controlepanelen (monitors, isoflo verdamper) na de dag 
desinfecteren



Wassen van vetbeds ea.

• Vuile was met handschoenen

• Min 25 min op 70°

• Desinfectie: 1% javel, 

• Chirurgie doeken, nooit in de machines doen waar dieren doeken
worden gewassen en omgekeerd

• In geval van calici virus ontsmetten met metricide



Hand hygiene
• Belangrijkste bron van nosocomiale infecties en persisteren van infecties 

op contactpunten
• Handschoenen dragen bij 

• patiënten met gekende MRSA
• Immunodeficiëntie patiënten (neonaten, chemotherapie, lage WBC)

• Handen ontsmetten voor en na aanraken van handschoenendoos
• Nakomen van handhygiëne is nooit 100%
• Personeel met slechten handhygiëne, besmetten contactpunten, en 

handhygiëne van ander personeel is zinloos geweest
• Handalcohol, vervang handen wassen niet in geval van zichtbare 

contaminatie
• werkdruk



Nosocomiale infecties: inleiding

• Nosocomiale infectie (NI) = infecties opgelopen tijdens hospitalisatie

• Getallen
• Humaan: 5-10% van alle mensen die hospi binnen gaan

• Veterinair: 82% van grote instellingen hebben outbreaks

• 70% resistent tov. Min 1 AB



NOSOCOMIALE 
INFECTIES • VERSPREIDING

• Pillen geven, kleren, handen

• Reservoir (1x/week verversen)

• Dagelijks reinigen, 1x/ week 
ontsmetten

• Zo weinig mogelijk antibiotica

AFKOMSTIG VAN

• -Personeel

• -Vloeistoffen aanwezig in potjes

• Oppervlakten (vloeren, muren, 
kooien, aanrechten)

• patienten



ORTHOPEDIE INFECTIE
• storing van genezingsproces -

langer, pijnlijker, onvolledig - amputatie

• Verhoogde kosten -
BAOZ – Langdurig AB 8w- puncties onder verdoving

• Implantaten – bio-film – 1j

• Verhoogde mortaliteit

• pootamputatie

• Frustratie van de klant

• Frustratie van de dierenarts

• Slechte reclame
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ORTHOPEDIE INFECTIE tov.  weke 
delen
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• Infecties inherent risico aan hospi en operatie
• Infecties die te voorkomen waren → ICP infectie controle persoon

• Infecties die niet te voorkomen waren

Meer kans op infectie bij 
orthopedische operaties



ORTHOPEDIE INFECTIE
Negatieve infectie factor Info naar de klant

Lange operatie duur Ervaren <> beginnende chirurg, 
combineren van operaties

Combineren van ingrepen (tanden, 
gezwelletje)

implantaten biofilm Antibiotica (steeds als implantaten)

Pre -operatief scheren Buiten operatie zaal, 
vermijd wonden, 
proper scheerapp. 

Onderhoud scheermachine
scheerapp. voor schone ingrepen
Ruim scheren en voorzichtig

Cortisone therapie uitstellen Pre-op medicatie vragen (dosis, 
duur)

obesity Vermagering programma 
voorstellen

diabetes

Langdurige hospi Proper houden van kooien en 
dekens

Veel personen in operatiezaal Vermijden binnen-buiten lopen Vragen aan chirurg enkel indien 
belangrijk

Infecties op andere plaatsen Tandabces, bijtwonde, 
huidinfecties

Heeft uw dier nog ergens 
problemen (huidinfectie, 
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Wat is een BIOFILM
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Bacteriën die een aan een oppervlaktehechten 
en een gespecialiseerde, samenwerkende 
gemeenschap vormen.

De Bacterie
Bacteriën



Vorming van de biofilm
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BIOFILM : bacteriën die een aan een oppervlaktehechten en een 
gespecialiseerde, samenwerkende gemeenschap vormen.



Biomfilms

• Kan gevormd worden in 2 dagen

• Vochtige omgeving is nodig

• Bevat ook bloedpartikels

• Moeilijk te bestrijden

• 200 keer minder gevoelig aan AB

• Resistent aan antibiotica en desinfectans

• Kan de omgeving veranderen zoals de PH
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Instrument reiniging
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Gesteriliseerde 💩 blijft 💩



Productie proces
• SMEDEN

• stainless steel wordt gesmolten en in vorm gegoten 
• Duitsland

• Pakistan

• MILLING 
• teveel staal wegdoen

• TEMPERING 
• 815°C verwarmen en speciaal afkoelen om steviger te maken
• Fout → breekbare instrumenten

• POLISHING
• Polieren om microscopische groeves weg te doen die organisch materiaal bevatten

Blinkend ☹️ Reflectie operatie licht

🙂Betere weerstand aan vlekken en ontkleuring

Mat 🙂Minder reflexie

☹️Minder weerstand aan ontkleuring en vlekken

• PASSIVATION
• HN03 op buitenste laag zetten om oxidatie tegen te gaan

• GRAVEREN
• Naam opzetten

• Chemisch proces geen effect op integriteit

• Fysisch erin gestempeld of zelf kerven : gevoeliger  maken aan corrosie
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INSTRUMENTEN

• Dagelijkse bezigheid

• Correct behandelen
• Leven van instrument verlengen

• Werking van instrument steeds correct

• Biologisch materiaal verwijderen (Bioburden) , infecties voorkomen
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4 factoren die het reinigingsproces 
beïnvloeden
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Max. 40°

Met de borstel
Ultrasoon
Wasmachine
thermodesinfecto
r

Enzymatisch
PH

5-20 min



Pre- cleaning
• Direct spoelen na gebruik

• Koud stromend water max 43°
• 70- 80% van de oplosbare EW 

oplossen 

• Indien niet mogelijk: enzym 
oplossing

• 10 min laten weken in enzymatisch 
bad
• Neutrale PH 7-8

• Gewrichten kuisen 

• Spoelen met gedestilleerd water
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• PH 8 • PH  9• PH 5-6 • PH 7



Ultrasoon reiniger
• Cavitatie proces: vacuüm 

bubbels die continu ontploffen, 
en enorme energie vrij laten 
komen

• kleine stukjes debris uit moeilijk 
bereikbare plaatsen verwijderen, 
die gemist worden door borstel

• Geluidsgolven 20-40 -45kHZ
• Hoe hoger de frequentie, hoe 

fijner de bubbels, hoe beter de 
stukken gekuist w.

• Effectiever dan thermische 
desinfector 26



Instrumenten reinigen
• Instrument reiniger

• Hoge snelheid warm water en 
detergent om instrumenten te 
reinigen

• Gelijkt op vaatwasser
• Stukken die niet in direct contact 

komen met de straal zijn niet 
gereinigd

• Om dit op te lossen worden krachtige 
chemische desinfectantia gebruikt PH 
11-12

• Corrosie van materiaal
• Grote massa instrumenten
• Minder in contact met bloed

• Thermische desinfector
• Hoge temperatuur en chemische 

stoffen in het water kuisen en 
ontsmetten de instrumenten

• Indien wonde, geen contaminatie aan 
de assistent

• Thermische desinfectie aan 80-90°
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Ultrasoon reiniging
• Degass 10 min bij elke nieuwe oplossing/dag

• Neutrale PH

• Ondergedompeld

• Open gewrichten

• Scherpe voorwerpen mogen elkaar niet raken

• Verschillende metalen gescheiden houden

• 10-20 min

• Reiniging 16x meer efficiënt dan  met de hand

• Dagelijks ultrasone oplossing verversen of 
wanneer troebel

• Verwarmen geeft geen meerwaarde
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Cavitatie process: kleine stukjes debris uit 
moeilijk bereikbare plaatsen verwijderen, 
die gemist worden door borstel



Na de ultrasone

• Spoelen in gedestilleerd water of melk

• Laten drogen aan de lucht of droog blazen

• Lubricatie van instrumenten met gewrichten 

• Gewrichten controleren op bioburden, erosies barsten verwijderen 
plekken met gom of “instrument stain remover”
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Nieuw aangekochte instrumenten

• Steeds grondig en met PH 
neutraal product product 
wassen

• Soort olie dat tijdens productie 
proces erop w gedaan

• Geeft vlekken na sterilisatie
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Holle instrumenten

• soak

• Flush

• Brush

• Rinse

• Blow 
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Bewaren van instrumenten

• Beschermende tip voor scherpe 
instrumenten

32
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Steriliseren operatie materiaal

• Droge hitte - sterilisator
• Traag proces

• 170°→ 60 min.     180°→ 90min
• 160°→ 120min.     160°→ 4u
• 150°→ 150min

• Temp. Is afhankelijk van lading
• Acceptabel voor materialen die 

massief zijn
• Niet corrosief
• Ventilator om hitte rond te 

brengen
• Goedkoper, grotere capaciteit

• Autoclaaf
• Snel proces

• 121°→30 min

• Gemakkelijk
• Holle materialen en implantaten
• Niet corrosief
• Roest van staal en boren
• Niet alle materialen
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Steriliseren = vernietigen van alle micro-organism, ook 
bacteriële sporen, w gebruikt voor dingen die in contact 
staan met de bloedstroom



Keukenovens zijn geen hetelucht sterilisatoren. 

Er kunnen temperatuursverschillen tot 30°C optreden tijdens het sterilisatie proces.

Een oven is dus niet betrouwbaar.
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Hete lucht sterelisators
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Steriliseren van het operatie materiaal
• werking autoclaaf: gravity displacement

• Stoom komt boven binnen en drukt 
lucht naar beneden

• Pre-vacuum type
• Pomp om lucht af te zuigen
• Meer uniforme verdeling van stoom
• Betere penetratie van de stoom

• Nooit vullen met kraantjeswater
• Nooit water bijvullen als hij 

aanstaat
• Kleppen vrijhouden
• Bakjes met opening naar boven 

plaatsen
• Lek direct onderhoud bellen
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Steriliseren van het operatie materiaal

• B-klasse autoclaaf Big – grote range

• Moeilijke holle instrumenten
• Gefractioneerd voor-vacuum
• Na-vacuum droogprogramma
• orthopedie

• S-klasse autoclaaf Special, VS

• VS klasse = Vacuum: eenvoudige 
holle instrumenten

• N-klasse autoclaaf Naked EN

• Enkel massieve instrumenten, 
zonder verpakking
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Laden van een autoclaaf
• Overladen van de autoclaaf

• 2,5-5 cm tussen de dozen en de rand laten om 
lucht te laten circuleren

• Lucht niet afvoeren
• Condensatie
• 1kg textiel-4kg instrumenten in VS-klasse
• 2,5kg textiel - 7kg instrumenten in B-klasse

• Instrumenten in open toestand
• Temperatuur wijziging zet spanning op 

instrumenten

• Zakjes rechtop zetten

• Zware dozen aan de rand of onderaan

• Stof, kompressen, niet te dik
• geen stoom penetratie

• Deur direct open zetten na sterilisatie 
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• Menselijk fout  85%

• Toestel

• Fouten

Sterilisatie proces: problemen
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Controle van het sterilisatie proces

• Chemische indicators classe 1 
indicator
• Kleurverandering wanneer 

bepaalde temperatuur bereikt is

• Zegt niets over de steriliteit

• Aan de buitenzijde van elke doos

• Gedaan of niet gedaan
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Controle van het sterilisatie proces

• Bowie-Dick test klasse 2 test
• Onvoldoende vacuum

• Onvoldoende stoompenetratie

• Te vochtig
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Controle van het sterilisatie proces: Helix 
test  (test om de penetratie van de stoom te meten)

HelixTest

• Meet hoe goed stoom in holtes doordringt. 
Ontworpen om de steriliteit van holle instrumenten
met een smal kanaal te testen. Wordt uitgevooerd in 
een lege autoclaaf. Enkel in type B autoclaaf.



Steriliseren van het operatie materiaal

• Biologische indicators
• Best

• Meten effectief sterilisatie proces 
door sporen

• Indicator verpakt met volle 
autoclaaf laten draaien

• sporen van B. stearothermophilus

44



Bewaren van gesteriliseerd materiaal

• Gesloten kast
• Stof

• Direct zonlicht

• Max 24°

• Max 70% luchtvochtigheid
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Bewaren van gesteriliseerd materiaal: 
verschillende opties
• Zakjes cellulose papier

• Linnen doek gewoven 140/180 count

• Dubbelzijdig crêpe papier

• Containers
• Aluminium

• Stainless steel

• Type sterilisatie

• Bewaartijd

• Soort verpakt materiaal

46

Bacteriële barrière

Lucht
vocht

Stoom
hitte



Autoclaaf containers

• Best met dubbele geperforeerde bodem
• Beter om stoom door te laten

• Als de container geen filter heeft, moet deze ingepakt worden in 
crêpe papier

• Keuze tussen permanente filter 1000 cycli en wegwerpfilter 1 cycli
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Bewaren van gesteriliseerd materiaal: 
verschillende opties
• Zakjes Linnen doek crêpe papier aluminium      stalen Containers

1m 1d 1d 3m 3m

2m 1w 1m

2m

•Bewaartijd
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Bewaringstijden
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1. primaire verpakking Punten

Crêpe papier 20

Zakje in papier/papier 40

Zakje in papier / plastiek 80

Verpakking blister Tyvek® 100

Container met filter 100

Container + verpakking binnen in 210

2. Secondaire verpakking (2° laag) Punten

Crepe papier 60

Zakje in papier/papier 80

Zakje in papier / plastiek 100

verpakking blister Tyvek® 120

Container met filter 250



Bewaringstijden
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3. transport verpakking (transport, stockage) Punten

Hermetisch gesloten zak in polyethyleen 400

Bescherming (containers) 250

Gesloten beschermende verpakking (doos, karton) 250

4. Manier van opslag Punten

Medisch karretje 0

Open rek 100

Gesloten kast (regelmatig onderhouden) 100

4. Opslagplaats Punten

In de buurt van de kennels 0

Consultatieruimte 50

Stock 75

Steriele stock 250

Steriele zone OK met overdruk 300



Bewaringstijden
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Totaal aantal punten: bewaartijd:

1-25 1 dag 

26-50 1 week

51-100 1 Maand

101-200 2 Maand

201-300 3 Maanden

301-400 6 Maanden

401-600 1 Jaar

601-750 2 Jaar

+750 5 Jaar
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Bewaren van gesteriliseerd materiaal: 
verschillende opties

• Zakjes Linnen doek crêpe papier aluminium      stalen Containers
Enkel verpakt steeds dubbel verpakt

gemakkelijke perforatie

Gemakkelijke perforatie kan niet tegen vocht

max 6kg ortho packs

•Soort verpakt materiaal
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Hoe inpakken 

• Linnen en crêpe papier
• Dubbel 2 lagen
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Zakjes • Dubbel verpakken

• Zo strak mogelijk

• 2° laag moet 50% groter zijn dan 
de eerste

• In dezelfde richting

• Extra bescherming tegen 
scheuren en perforaties 
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Prepareren van de chirurg/assistent
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mondmasker

• Buitenste laag
• Neusklem tegen mist

• waterproof

• Microfiber middelste laag
• Filteren van grote partikels/bact.

• Zacht absorberende binnenlaag 
• Vocht absorberen

58

Direct effect op 
wondinfectie

4U
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Leg op de tafel met binnenkant 
naar boven

Plooi mauwen naar binnen 
en plaats karton op 
binnenste lint en lint aan 
buitenzijde

Plooi de 2 zijflappen naar 
binnen
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Plooi nogmaals der zijflap
naar binnen Plooi beide zijflappen 

op elkaar

Plooi de 
onderste helft 
naar boven



Soorten hanschoenen

• Latex
• Irriterend

• Allergische reacties – latex 
hypersensitivity
• Allergenen in de lucht kunnen AH 

symptomen en anaphylactische
symptomen veroorzaken

• Humane: latex allergie mensen 
steeds eerst

• nitrile

61

Orthopedische 
handschoenen



Prepareren van de ortho-patiënt

• Scheren
• Tegen de haren

• Wonden vermijden

• Schone operatie ander machine 
dan wonden, diarree, dermato
patient

• Onderhoud scheermachine
• Harde borstel haren verwijderen

• Met ontsmettende doek handvat 
kuisen

• Ontsmetten van scheerblad 
chemisch of autoclaveren

• Scheerkoppen met gebroken 
tanden of botte messen vervangen
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Prepareren van de ortho-patiënt

• Klaar leggen
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Prepareren van de ortho-patiënt: 
ontsmettingsprotocol
• Chlorhexidine zeep

• Cationic +

• Residuele activiteit

• 5 min

• 2-4%

• Alcohol 70%

• Povidone-iodine zeep
• Anionic –

• Langer contact tijd nodig +5min

• % meer allergische reacties bij 
honden

• 7,5 – 10%

• Alcohol 70%
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Niet Mixen
Neutraliseren elkaar

Vers maken voor elke patiënt
Besmet water en hergebruikbare flessen
Oplossing w wateriger 



Prepareren van de ortho-patiënt. 5min
• Ontsmettingstechniek scrub

• Scrub tot propere kompressen
• Verwijderen scrub met alcohol 

kompressen 

• spoelen

• Eind ontsmetting
• Alcohol gedrenkte kompressen
• Spuitbus

• Eerst in de lucht spuiten om vuil van dop 
van fles te verwijderen

• Niet door de haren spuiten
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3X



Prepareren van de ortho-patiënt

• Potentiele problemen
• Onvoldoende schrobben

• Onvoldoende grote zone 
ontstmetten

• Onvoldoende contacttijd met 
ontsmetting

• Contaminatie tijdens of na 
schrobben

•
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Spalken en
verbanden

ROBERT JONES

CAUDALE SPALK

LATERALE SPALK



Veschillende lagen van een verband

1. Primaire laag: 
• Bescherming van de wonde
• Bescherming van beenderige uitsteeksels, ondersteuning,  opvulling

2. Secondaire laag
• Op zijn plaats houden van de onderlaag
• Materiaal dat zich gemakkelijk aanpast aan de onderlaag

3. Tertiaire laag
• Bescherming, waterafstotent,  visite kaartje van de kliniek



1. Primaire laag
• Wonde

• Compres / Zorbopad / melolin

• Opvulling en bescherming
• Orthoband

• 5cm

• 7,5cm

• 10cm



2. Secondaire laag

• Past zich aan, aan de contouren van het lichaam

• Fixeert de primaire laag

Co-lastic Co-form Knit-Fix/ Knit-Firm

Cambric niet
rekbaar verband



3. Tertiaire laag

• Wrapz



CAUDALE of LATERALE SPALK



SPALK: stap voor stap















Een goed verband is gemakkelijk??



problème solution



Nabehandeling spalk
• Dagelijks de teentjes controleren. 

• Beide tenen moeten zichtbaar zijn

• De tenen mogen niet zwellen en moeten zich steeds naast elkaar bevinden

• Als de spalk afzakt zullen de tenen niet meer zichtbaar zijn

• De hond of kat moet steeds op de spalk steunen.

• De spalk moet droog blijven

• Een kat mag niet buiten gaan met een spalk

• De spalk van een hond moet steeds bescherd worden door een zakje als hij buiten gaat

• Dierenarts verwittigen indien:
• De hond of kat niet meer op de spalk steunt
• Het dier teveel aandacht voor de spalk heeft
• De tenen zwellen.
• De spalk afzakt.
• De poot vochtig wordt
• de poot in de spalk kouder aanvoelt dan de andere poot



Robert Jones bandage







Post operatieve zorg

86

Hoe ga ik mijn energetische 
hond gedurende 6-12 
weken kalm houden ? 

Elke hond, ook de meest 
energetische kan gezond en 
gelukkig gehouden worden met 
de juiste begeleiding



Post operatieve zorg

• Mentale stimulatie
• Verveling verminderen

• Energie leiden

• Zelfvertrouwen verhogen

• Geheugen trainen

• Verbinden met de eigenaar

• Gevoel van iets bereikt hebben 
geven
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1. Mind games
• Verstop een koekje onder een bekertje terwijl 

de hond het ziet

• Bevel:  “neem het” → hond zal de beker omver 
duwen

• Eens dit geleerd is

• Wrijf alle kopjes in met het koekje zodat de geur 
ervan overal zit, nu wordt het een visueel 
memory spel

• Verstop het koekje terwijl de hond het ziet

• Bevel: “neem het”

• Maak het moeilijker door de hond niet te laten 
kijken

• Maak het moeilijker door de bekertjes te 
verplaatsen (niet alle honden kunnen dit)
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• Nina Ottosson

• Trixie Dog toys

• Level 1-2-3
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voedselverdelers

• Snuffelmat

• voedsel verdelers

• Kong

• Monster mouth
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Zelfgemaakte snoep spelletjes
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Honden massage

• Effleurage

• Petrissage

• compressie
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Kauwbenen
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5 verschillende spelletjes roteren

• Min 5 spelletjes hebben en de 
ene geven, als je de andere weg 
neemt, om gewenning aan het 
spel tegen te gaan.
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10x per dag flaneren
• 10 X per dag “flaneren” 

gedurende …min, afhankelijk van 
hoe snel je 

• 6 weken niet wandelen, steeds 
aan de leiband
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Extra info

• Facebook : hersenwerk voor 
honden
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