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Disclaimer

• Geen betrokkenheid, enige sponsoring of commerciële activiteit in opzet 

en analyse van het onderzoek.
• Wel gebruik gemaakt van een testapparaat van UV-Smart.



UV-C onderzoeken Radboudumc 

• Hoe UV-C te implementeren in de klinische setting?  

• Literatuurstudie en Pilot op afdeling Heelkunde.

• Is UV-C effectief in de klinische setting?  

• Onderzoek op afdeling Interne Geneeskunde en Orthopedie. 

• Is UV-C toepasbaar als machinale desinfectie?

• Literatuurstudie en adviesrapport



Wat is UV-C precies
• Ultraviolette straling (zeer energierijk)

• UV-A: 315 – 400 nm
• UV-B: 280 – 315 nm
• UV-C: 100 – 280 nm

• UV-C wordt voor 100% door de 
atmosfeer gestopt

• UV-C verstoord DNA waardoor micro-
organismen zich niet meer kunnen delen.

• Voor desinfectie van:
• Lucht
• Oppervlakken/voorwerpen 
• Water



Effectiviteit in een klinische setting



UV-C apparaat

• D25 van UV-Smart

• Desinfectie met UV-C in 25 seconden

• Ruime binnen afmeting 
(420x265x160mm)

• Reflectie van UV-straling

• Veilig voor apparatuur



UV-C in het Radboudumc
Smart Hospital: 

Bewerkstelligen van meer tijd van zorgverleners 
voor de patiënt door het inzetten van digitale 
middelen. Betere zorg, slimmere zorgprocessen 
met meer autonomie voor de patiënt.

Virtual Reality bril

Inzet bij postoperatieve pijn



Onderzoek in klinische setting
• 98 Smartphones

• 194 DECT-phones

• 96 ViSi Mobile

S. Cremers-Pijpers, C. van Rossum, M. Dautzenberg, H. Wertheim, A. Tostmann, J. Hopman. Disinfecting 
handheld electronic devices with UV-C in a healthcare setting. Infection Prevention in Practice. 2021 June; 3(2);. 



Kwantitatieve analyse (1)



Kwantitatieve analyse (2)
0 KVE:        87%
1-2 KVE:    12%
Max:      7 KVE

S. Cremers-Pijpers, C. van Rossum, M. Dautzenberg, H. Wertheim, A. Tostmann, J. Hopman. Disinfecting 
handheld electronic devices with UV-C in a healthcare setting. Infection Prevention in Practice. 2021 June; 3(2);. 
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Kwantitatieve analyse (3)



Kwalitatieve analyse
• Tevreden

• Makkelijk in gebruik
• Snel en effectief
• Inzetbaar in de patiëntzorg

Conclusie:

• Adequate reductie van het aantal KVE’s en toepasbaar in de klinische 
setting.

Inzetbaar in de patiëntzorg….maar hoe, andere werkwijze



Implementatie in een klinische setting



Literatuurstudie
Literatuurstudie

• Regelmatig desinfecteren
• Vóór en na dienst
• Bij zichtbare verontreiniging
• Na gebruik in een patiënten omgeving

• Handhygiëne essentieel

• Niet alleen smartphones
• Badges
• Andere niet-kritische medische hulpmiddelen



Ziekenhuis-brede inzet UV-C desinfectie

De vraag was uiteindelijk ÓF en HOE wij het UV-C 

apparaat ziekenhuis-breed in de patiëntenzorg konden 
gaan implementeren.



Radboud-brede inzet UV-C desinfectie

Antwoord: een pilot op één of twee afdelingen en gebruikerservaring en compliantie beoordelen.

Doel:
Nieuwe werkwijze onderzoeken en evalueren.
• Volledige en goede desinfectie op de juiste momenten
• Verminderen gebruik doekjes

Desinfectiemomenten Plaatsing Gebruik Werkzame afspraken



UV-C D25 implementatie pilot
Opzet

• D25 geplaatst in de teampost (centraal)

• Vooraf duidelijke werkinstructie
• Wat moet erin, hoe, wanneer en waarom
• Handdesinfectie gedurende de 25s 
• Wat te doen bij storing
• Contactpersoon op de werkvloer

• Turven en vragenlijst achteraf



We beginnen simpel:
DECT telefoons en ViSi Mobiles: 
• Op alle protocollaire momenten.
• Vóór plaatsing in de oplader
Smartphones:
• Twee keer per dag (vóór en na de dienst).

Kalibratieset ViSi Mobiles 
• Vóór plaatsing in de oplader
• Bij wisselen van patiënten
ECG-leads
• Op alle protocollaire momenten.
Spoedsein:
• Drie keer per dag (bij elke dienstoverdracht).

UV-C D25 implementatie pilot



Resultaten pilot



Resultaten pilot
Makkelijk in gebruik? Ja 19 1      Nee

Past het in je workflow? Ja 12 8      Nee

Was de instructie voldoende? Ja 19 1      Nee

Prettig om mee te werken? Ja 15 5      Nee

Vertrouwd voor eigen gebruik? Ja 10 10     Nee

Toegevoegde waarde? Ja 16 4      Nee

“…vertrouwen zoveel op de UV straling 
dat vuil niet wordt verwijderd en 
apparaten vuil in de lader worden gezet.”

“…1 apparaat in de post te weinig…”



UV-C pilot - Conclusies

Timing pilot essentieel

Voordelen en mogelijkheden laten zien door uitleg te geven over UV-C
• Goede uitleg (juist gebruik maar vooral ook het waarom) 
• Een duidelijk scholings- of instructiemoment

Moet passen in het werkproces
• Voldoende apparatuur
• Juiste plaatsing
• Realistische desinfectiemomenten

Ook inzetbaar voor andere medische hulpmiddelen/materialen 



Machinale desinfectie met UV-C



Adviesvraag
Hoe zou machinale desinfectie de reiniging en desinfectie van patiëntenkamers kunnen 

ondersteunen in het Radboudumc?

De scenario’s:
1. Desinfectie van isolatiekamers op de High Level Isolation Unit (HLIU)
2. Desinfectie van patiëntenkamers betrokken bij een uitbraak
3. Desinfectie van patiëntenkamers na beëindiging van een isolatie 

Input van
• Literatuur
• Fabrikanten
• Expert opinion



Methodiek

Vormen van machinale desinfectie

Effectiviteit

Benodigde tijd

Logistiek en veiligheid

Wensen en ervaringen

Onderzochte factoren:



Machinale desinfectie

Stationair

Rijdend, 
kaart inladen

Rijdend, 
dynamisch



Uitkomsten

Desinfectienorm (Log-reductie WIP-richtlijn)



Demonstratie UV-C robot
• Demonstratie van zelfrijdende UVC robot.

Plaat Locatie KVE

Plaat 1 Controle >100

Plaat 2 Plek 5 vensterbank +/- 100

Plaat 3 Nachtkastje uitschuifbaar deel >100

Plaat Locatie KVE

Plaat 1 Controle >100

Plaat 2 Plek 7 vensterbank +/- 50

Plaat 3 Zitvlak kruk 1

Controle Controle

Vensterbank Vensterbank

Zitvlak krukNachtkastje

Enterococcus faecium Escherichia coli



Aandachtspunten
• Effectiviteit van het proces

• Kamerinrichting, schaduwval
• Is de dosis (straling) in de praktijk voldoende
• Reiniging vooraf 

• Wat wil je bereiken?
• Kwaliteit vs. kwantiteit (tijdsbesparing, rijdende of stationaire robot)
• Wanneer inzetten?

• Verantwoordelijkheid

• Procescontrole en validatie

• Gebruik
• Structurele scholing en uitleg
• Duidelijk protocol
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