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Het medisch handelen kent vele facetten. Tot de meest
fascinerende behoort wat wij tegenwoordig de chirurgie
noemen. Het snijden in levende lichamen gaat terug tot de
antieke culturen van China, India, Mesopotamië en Egypte.
Hoewel we mogen aannemen dat het ook toen bedoeld was
om de genezing van de patiënten te bevorderen, vertoonde
het nauwelijks overeenkomsten met wat we tegenwoordig
wonder medisch handelen verstaan. De ‘moderne’ medische
wetenschap – modern in de zin van rationeel, wetenschappelijk
gefundeerd, bevrijd van religie en vooroordeel – is een vrucht
van de late achttiende eeuw in Europa. Vanaf dat moment loopt
de ontwikkeling van de chirurgie parallel met die van wetenschap en techniek. Ook de wortels van het moderne ziekenhuis
reiken terug tot de late achttiende eeuw. Toen ontstonden
tevens de eerste operatiekamers: ruimten die speciaal werden
ingericht voor het verrichten van chirurgische ingrepen.
Dit artikel volgt de ontwikkeling van de operatiekamer
vanaf dit begin tot de meest recente ontwikkelingen nu.
Patiënten bij hun volle bewustzijn opensnijden om organen
te verwijderen of ledematen te amputeren was tot ver in de
negentiende eeuw een hachelijke onderneming. De kennis van
het binnenste van het menselijk lichaam was volledig gebaseerd
op het ontleden van lijken. In de tweede helft van de negentiende eeuw nam de pathologische anatomie een grote vlucht,
maar nog steeds waren de resultaten abstract en algemeen.

“De kennis was volledig
gebaseerd op het ontleden
van lijken.”
Hoe die zich met de patiënt onder het mes verhield, was vooraf
niet te voorspellen. Het behoeft geen betoog dat de geringe
precisie de kans van slagen niet ten goede kwam. Zelfs als
de chirurg wel precies wist wat hem te wachten stond, bleef het
snijden een laatste redmiddel. Drie innovaties waren nodig om
daarin verandering te brengen. De eerste was de anesthesie, die
de ondraaglijke pijn waarmee operaties onvermijdelijk gepaard
gingen, probeerde te verzachten. De twee andere hangen samen
met hygiëne, de kunst van het ontsmetten van wonden (antisepsis), en het steriliseren van de operatiekamer en de instrumenten (asepsis). Sinds de jaren zestig van de negentiende eeuw is
bekend dat bacteriën tot de belangrijkste oorzaken van infecties
horen, en sindsdien is de jacht geopend naar methoden om die
onschadelijk te maken. Het streven naar een aseptische

omgeving behoort tot deze methoden. En sinds de jaren tachtig
van de twintigste eeuw toen geavanceerde methoden voor het
zuiveren en voortdurend verversen van de lucht werden
geïntroduceerd, kreeg de strijd tegen de bacterie een hoogtechnologisch karakter.1 Tot de uitvinding van nieuwe beeldtechnieken, de snijdende robot en innovaties in de anesthesietechniek, hebben de interventies om schone lucht te
garanderen er wellicht het meest toe bijgedragen om de
operatiekamer een ultratechnologische uitstraling te geven.

“De logistiek rondom
de operatiekamer is een
architectonische opgave.”
De ‘architectuur’ van de operatiekamer blijft echter niet tot
deze soms science fiction-achtige kwaliteiten beperkt. Vooral
de logistiek rondom de operatiekamer, en van de operatiekamer
binnen het ziekenhuiscomplex, is een in essentie architectonische opgave. Idealiter valt de organisatie van het operatieproces samen met de ruimtelijke en logistieke inrichting van
de operatieafdeling. Dankzij de anesthesie zal de patiënt de
operatiekamer – althans bij volledige verdoving – niet ervaren.
Alleen de ruimten voor voorbereiding en recovery maakt hij
tot op zekere hoogte bewust mee, maar ook hier zijn de visueel
architectonische kwaliteiten van betrekkelijk ondergeschikt
belang. In de operatiekamer draait alles om reinheid, logistiek
en het optimaal accommoderen van het medisch handelen.

Het ontstaan van de operatiekamer
Drie ontdekkingen maakten de ontwikkeling van de moderne
chirurgie mogelijk. De eerste was de anesthesie. Daardoor werd
het mogelijk mensen voor een operatie in slaap, oftewel onder
narcose, te brengen. In 1842 gebruikte de Amerikaanse arts
Crawford Williamson Long voor het eerst ether als verdovingsmiddel. Dat gebeurde bij een operatie in Massachusetts General
Hospital in Boston. Daarmee werd een begin gemaakt met
het onder controle brengen van de grootste obstakels bij
chirurgische ingrepen: het snijden veroorzaakte hevige pijn.
Ondanks het gebruik van narcosemiddelen stierf bijna de helft
van alle chirurgische patiënten, meestal ten gevolge van
wondinfectie. Niet zelden werd dit veroorzaakt door de artsen
zelf. Wat tegenwoordig vanzelfsprekend is, werd in de negentiende eeuw slechts moeizaam doorgevoerd. Destijds kon een
geboorte in het ziekenhuis – in tegenstelling tot een geboorte
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Afb. 1
Dr. Crawford W. Long gebruikte voor het eerst ether bij een
operatie in het Massachusetts General Hospital in Boston.
Schilderij ‘The First Operation under ether’ van Robert C.
Hinckley, 1846

Afb. 2
Gebruik van Lister’s carbolspray bij operatie (antisepsis)

Afb. 4
H. Curschmann, Allgemeines Krankenhaus,
Hamburg-Eppendorf, 1884-1888
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Afb. 3
Twee zusters in operatiekamer, ziekenhuis onbekend, 1910

thuis – leiden tot de dood. De Hongaarse, in het Weense
Allgemeines Krankenhaus werkzame gynaecoloog Ignaz Philipp
Semmelweis (1818-1865), drong erop aan dat artsen voor onderzoek hun handen wasten met bleekwater.

“Hygiëne was van
wezenlijk belang en
dat is het nog steeds.”
Hij specialiseerde zich in de bestrijding van kraamkoorts.
Hoewel het risico van een fatale koorts drastisch verminderde,
namen de artsen het hem niet in dank af en pas na Semmelweis’
dood kreeg zijn methode algemene navolging.
Hygiëne was van wezenlijk belang en dat is het nog steeds. Toch
was er meer voor nodig om het risico van infecties te beperken.
De doorbraak van de antisepsis aan het eind van de jaren zestig
van de negentiende eeuw droeg wezenlijk bij aan het succes van
de chirurgie. Doel van de antisepsis was het lichaam zoveel
mogelijk te desinfecteren. In 1867 gebruikte Joseph Lister
(1827-1912), hoogleraar in de chirurgie te Glasgow, ter ontsmetting fenol bij operaties. Volgens Lister was niet de lucht als
zodanig, maar de pathogene deeltjes daarin verantwoordelijk
voor de wondbesmetting. Dit kon worden voorkomen door het
operatiegebied, de handen van de chirurg en de instrumenten te
ontsmetten. Dat gebeurde doorgaans met carbolspray, die een
vast attribuut van de chirurg werd. De wond werd afgedekt
met een occlusieverband volgens de methode Lister.2 Teodor
Billroth, een belangrijke en vooruitstrevende chirurg, was vanaf

1867 verbonden aan het Allgemeines Krankenhaus in Wenen.
Hij maakte zich sterk voor verbeteringen op hygiënisch gebied
en werkte volgens de methode van de antisepsis. ‘Als ich in 1867
nach Wien kam, war es noch allgemein üblich, die Examensoperationen an der Leiche im klinischen Operationssaal zu machen. Auf dem
Tisch, wo eben ein Lebender operiert worden war, wirde gleich
nachher eine Leiche aus dem Leichenhaus des Krankenhauses gelegt;
wollte es der Zufall, so wurde eine halbe Stunde später in dem
gleichen Lokal auf dem gleichen Tisch, wieder ein Kranker operiert.
Ich erstarrte, als ich von dieser Prozedur hörte, an der man hier nichts
Auffälliges fand, da es immer so gewesen war.’3

“Operaties vonden
niet langer plaats in een
willekeurige ruimte.”
De derde ‘ontdekking’ was de asepsis: deze richtte zich niet
alleen op het lichaam van de patiënt, maar op ook de omgeving
waarin die werd geopereerd en de instrumenten waarmee dat
gebeurde. Vanaf 1878 werden simpele procedures als het schoonmaken van de operatiekamer met een desinfecterend middel, het
dragen van gezichtskapjes om te voorkomen dat bacteriën van
de chirurg op de patiënt werden overgedragen en het wassen van
de handen voor de operatie de normale gang van zaken in alle
operatiekamers. Door ontsmetting van handen, instrumenten
en verbandmiddelen werd besmetting tegengegaan. Dit legde
de basis voor de grote vlucht van chirurgische mogelijkheden.
Dergelijke maatregelen gingen ook in toenemende mate gelden
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Afb. 5
Plattegrond Operationshaus Allgemeines
Krankenhaus, Hamburg-Eppendorf

Afb. 6
Plattegrond eerste
verdieping
Coolsingelziekenhuis
Rotterdam
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Afb. 7
Uitbreiding van het Coolsingelziekenhuis,
de achterzijde van het paviljoengebouw met
barakken en nevengebouwen

Afb. 8
Nieuwe operatiekamer in het
Coolsingelziekenhuis, Rotterdam

Afb. 9
Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch
Ziekenhuis (APSAZ),
college chirurgie van professor C.F.A. Koch,
Groningen ca. 1925
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voor de inrichting en voor de verbouw en nieuwbouw van
operatiekamers. Operaties vonden niet langer plaats in een
willekeurige ruimte zoals in het begin gebruikelijk was.
Speciaal ontworpen operatiekamers werden noodzakelijk.
In de grotere ziekenhuizen kwamen steeds vaker aparte
operatiekamers of operatiepaviljoens die duidelijk van de
ziekenzalen waren gescheiden.

“Ziekenhuizen veranderden
in schone, strak
georganiseerde verblijven
voor ziekenhuiszorg.”
Onder leiding van architecten, ingenieurs en medici veranderden ziekenhuizen in de laatste kwart van de negentiende eeuw
in schone, strak georganiseerde verblijven voor ziekenhuiszorg.
Deze instellingen waren ‘gezond’ gemaakt door middel van
ventilatieapparatuur, riolering en waterleiding. In deze periode
werden in Nederland de meeste gasthuizen voorzien van een
operatiekamer. Daarbij golden voorzieningen in Duitstalige
landen over het algemeen als voorbeeld. De inrichting van de
operatiekamer moest aan functionele eisen voldoen. Afgeronde
hoeken moesten opeenhoping van stof in moeilijk te reinigen
plekken voorkomen. De wanden werden bekleed met tegels
of marmeren platen. Naden en voegen werden vermeden.
Het aseptische principe vroeg om regelmatig reinigen van de
vloeren, die om die reden van stenen tegels werden voorzien.
De instrumenten en verbandmaterialen stonden op gemakkelijk
te desinfecteren en verplaatsbare operatie- en bijzettafels.
De gehele inventaris moest afwasbaar zijn. Een combinatie
van glas en metaal verdrong de tot dan toe gebruikelijke houten
meubels. In plaats van de houten operatietafels en -stoelen,
kwamen er verstelbare operatietafels van geëmailleerd
smeedijzer.4

De jaren rond 1900
De meeste grote ziekenhuizen en universiteitsklinieken
beschikten tot het begin van de twintigste eeuw over slechts
één enkele operatiekamer. In veel kleine ziekenhuizen werd
geopereerd in een geïmproviseerde ruimte, zoals in de bestuurskamer of op een zaal.5 Met de negentiende-eeuwse vernieuwingen werden operatievoorzieningen nu in alle ziekenhuizen,
ook de kleinere, een vereiste. Langzamerhand ontstond ook
het inzicht dat een enkele zaal niet genoeg was. Men ging
onderscheid maken tussen geïnfecteerd en niet-geïnfecteerd
weefsel. Etterende wonden werden in de septische operatiekamers behandeld, ingrepen in ‘schoon’ weefsel in aseptische
operatiekamers. Het duurde echter jaren voordat deze ruimtelijke scheiding algemeen doorgevoerd was. De verschillende
kamers behielden vaak nog één en dezelfde toegang en niet
zelden betrad men de operatieruimte direct vanaf de gang,
zonder eerst een voorruimte te passeren. Ook behielden
operatiekamers nog lang het karakter van doorgangruimte,
bijvoorbeeld naar de kamer van de chirurg. De ontwikkeling
van de bouw, de inrichting van de operatieafdeling en de manier
waarop de processen daar werden georganiseerd, waren vooral
afhankelijk van de aseptische standaarden van het ogenblik en
van de evolutie van de anesthesie.6 Op den duur ging men het
als onpraktisch ervaren om alle handelingen in één ruimte uit
te voeren. Ondersteunende functies werden naar aparte
ruimten verplaatst en de operatiekamer ontwikkelde zich tot
operatieafdeling, met de voorbereidings- of narcosekamer, de
sterilisatie-, was- en omkleedruimte en tenslotte de uitslaapkamer. In het laatste kwart van de negentiende en het begin van
de twintigste eeuw werden veel ziekenhuizen gebouwd volgens
het paviljoenstelsel. Geleid door de theorie dat ziekten via
de lucht verspreid werden, hechtte men groot belang aan
frisse lucht. Paviljoens die verspreid over het terrein lagen,
verminderden het infectiegevaar en bevorderden het
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genezingsproces. In het in Hamburg-Eppendorf in paviljoenstelsel gebouwde ziekenhuis zouden de 1340 patiënten in plaats van
in donkere ziekenzalen in ruim vijftig lichte, luchtige paviljoens
verpleegd worden. De chirurgische afdeling beschikte over in
totaal 441 bedden in de beide, meest zuidelijk gelegen reeks
paviljoens. Voor de chirurgische ingrepen werd een vrijstaand
‘Operationshaus’ gebouwd, dat uit twee grote zalen bestond.
Met het oog op een snelle opvang van noodgevallen was het
in de buurt van de hoofdingang gevestigd. Er was een grote
aseptische operatie-kamer die met een instrumentenkamer
en een verbandmagazijn in verbinding stond en een septische
operatiekamer die aan een narcoseruimte, twee wachtruimten
en een gipskamer grensde. Beide operatiekamers waren van
glazen uitbouwen voorzien. Hoewel vooral in het buitenland
populair, werden in deze periode ook in Nederland verschillende
ziekenhuizen in paviljoenstelsel opgetrokken en voorzien van
een chirurgische afdeling.
Het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam, naar een ontwerp van
W.N. Rose uit 1840, moest wegens ruimtegebrek al snel worden
uitgebreid. G.J. de Jongh en C.J. Struyck ontwierpen onder
invloed van onder meer Duitse voorbeelden in Berlijn, Heidelberg en Hamburg en Hôpital Lariboisière in Parijs, een ziekenhuis in paviljoenbouw, dat bestond uit een paviljoengebouw
met daarachter een reeks barakken.7 In het gebouw van Rose
was nog sprake van een eenvoudige operatiekamer (afmeting
6,3 bij 7 meter), die in de decennia erna geleidelijk was gemoderniseerd. De uitbreiding maakte het mogelijk de recente
ontwikkeling van de operatietechnieken en de invoering van
de antisepsis in een nieuwe operatiekamer te implementeren.
In de periode tussen de indiening van het bouwplan en de
inrichting van de operatiekamer, ging de toenmalige heelmeester van het Coolsingelziekenhuis J. van der Hoeven, over van
de antisepsis op de asepsis. Dit had een functionele scheiding
tot gevolg. In de oude operatiekamer zouden alleen nog operaties plaatsvinden die geen aseptische maatregelen vereisten.
In de nieuwe operatiekamer zouden uitsluitend ingrepen
verricht worden volgens de asepsis, zoals buikoperaties.8

“Hoeken, naden en kieren
waren in de nieuwe
operatiekamer uit den boze.”
Hoeken, naden en kieren waren in de nieuwe operatiekamer
uit den boze. Vloeren, wanden en plafond moesten vloeiend in
elkaar over gaan. Er kwamen tegels op de vloeren en de wanden
werden bekleed met glas. Er kwam een ventilatiesysteem
volgens John Tyndall. Daarbij werd de lucht via een filter van
ontsmette watten geblazen en werd vlak voor de operatie stoom
door de operatiekamer gevoerd, waardoor alle stofdeeltjes uit
de lucht zouden worden afgevoerd.9 Door Van der Hoevens
opvolger, J.A. Guldenarm, werden verdergaande vernieuwingen
en verbeteringen doorgevoerd. Hij stelde de inrichting van een
derde operatiekamer voor, waarbij een aparte chloroformiseerkamer, een verbandkamer en een instrumentenkamer moesten
komen.10 Tegenover de voordelen van het onderbrengen van de
operatieafdeling in een apart paviljoen en los van de beddenafdelingen, lagen de praktische nadelen ervan. Bijvoorbeeld de
lange wegen die patiënten door weer en wind door de open lucht
moesten afleggen. Dat was aanleiding voor de bouw van meer
compactere gebouwen. Bovendien toonde de bacteriologie aan
het eind van de negentiende eeuw aan dat het afscheiden van
operatieruimten bij het paviljoensysteem nauwelijks effect
had. Belangrijker dan besmetting via de lucht was infectie ten
gevolge van direct contact. Bij een hygiënische werkwijze bleken
in corridorziekenhuizen dezelfde resultaten behaald te kunnen
worden, terwijl die in bedrijfsmatig opzicht veel eenvoudiger
functioneerden. Daarmee verdween de noodzaak operatieafdelingen ruimtelijk af te scheiden van de rest van het
ziekenhuis.

9
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Afb. 10
APSAZ, zicht op Heelkundige Kliniek
vanuit het noordoosten. Links de
verbindingsgang en daarnaast het
Operatiepaviljoen met de twee torentjes.

Afb. 11
De operatie- en collegezaal van professor
Rotgans in het Binnengasthuis in
Amsterdam in 1900.

Afb. 12
Operatiekamer in het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis, Amsterdam omstreeks 1910.
De operateurs dragen speciale operatiekleding:
een mond- en hoofdkap en handschoenen.
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Opereerde men in de negentiende eeuw nog bij daglicht en
in noodgevallen ’s avonds of ’s nachts bij kaarslicht, na de
eeuwwisseling begon men geleidelijk elektrische lampen te
gebruiken. J. Rotgans beschikte in 1900 in zijn kliniek bij het
Amsterdamse Binnengasthuis al over elektrische verlichting.
Het gemeenteziekenhuis in Arnhem en het Coolsingelziekenhuis in Rotterdam kregen het in 1910. In de operatiekamer
van de universiteits-kliniek van Utrecht hingen in de zaal ‘vier
booglampen die een helder licht zonder schaduw geven; boven
de deur is ook een booglamp, als zoeklicht opgesteld om door
middel van weerkaatsende spiegels een moeilijk deel van het
operatieveld scherp te verlichten.’ Er was in deze operatiekamer
zelfs al een soort van airconditioning. Die bestond uit een
warmteluchtleiding, ondersteund door ventilatoren aan het
plafond. Hierdoor werd de lucht in het vertrek vijfmaal per
uur ververst.11

“De airconditioning bestond
uit een warmteluchtleiding
en ventilatoren aan
het plafond.”
In het Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch Ziekenhuis in Groningen (APSAZ) hadden de medische afdeling, de
vrouwenkliniek en de heelkundige afdeling elk een operatiekamer. In de medische afdeling was die aanvankelijk uitsluitend
voor keel-, neus- en ooroperaties bestemd. De vrouwenkliniek
had zowel een operatiekamer met daarnaast een verbandkamer,
als een operatiekamer gecombineerd met een collegezaal.
Ook de heelkundige afdeling beschikte over een operatiekamer
(voor poliklinische doeleinden) en een operatie-collegezaal.
Alle operatiekamers voldeden aan strenge aseptische eisen.
De nieuwbouw van het APSAZ, die in 1903 door Abraham
Kuyper werd geopend, werd door Carl Frederik August Koch
aangegrepen om een operatiecomplex in te richten dat aan de

allerlaatste eisen voldeed. Dat is niet verwonderlijk: hij was een
typische representant van de zogenaamde ‘Duitse school’, die
de aan de Berlijnse Charité in gang gezette vernieuwingen in
heel Europa verbreidde. Vermoedelijk is zijn ambitie om de
chirurgie in Groningen een prominente plek te geven die de
snelle ontwikkeling ervan rechtvaardigde, een belangrijke
reden geweest voor de nieuwbouw die hij als raadslid heeft
helpen bespoedigen. Als pleitbezorger voor een zo exact
mogelijke waarneming markeert hij de vervanging van een
tot op grote hoogte filosofisch fundament naar een meer
natuurwetenschappelijke basis.
Het was in die tijd in binnen- en buitenland gebruikelijk om
in academische ziekenhuizen operaties in collegezalen uit te
voeren. Met de komst van de asepsis werden er langzamerhand
wel strengere eisen aan gesteld. Zo werden er naar het auditoriumgedeelte aparte toegangen aangebracht. Dat was uiteraard
niet afdoende. In een gedenkboek over het APSAZ memoreerde
L.D. Eerland in 1953: ‘Dit vertrek, dat in zijn amfitheater plaats
bood aan 72 toeschouwers, was in feite voor patiënten, die er
geopereerd werden een bedreiging voor het leven, daar infectiekiemen, door het auditorium verspreid, zeer gemakkelijk het
operatieterrein konden besmetten.’12
In 1900 werd bij het Amsterdamse Binnengasthuis, waar
het onderwijs en onderzoek van de medische faculteit geconcentreerd was, een nieuwe chirurgische kliniek geopend. Deze
was op aanwijzingen van J. Rotgans door Leguyt ontworpen
en bevatte een operatie-collegezaal, waar Rotgans les gaf. De
oppervlakte van de zaal bedroeg 11 bij 13,4 meter, de hoogte 7
meter. De operatiezaal had een afzonderlijke ingang voor
studenten, die zo de hoger gelegen banken van het amfitheater
konden bereiken. Materialen die waren toegepast waren steen
– voornamelijk terrazzo – , glas, ijzer en glad gewreven hout.
Door de vele ramen en muurkanalen was er aan ventilatie geen
gebrek. De ruimte was verlicht met een ‘raam-van-ijsglas’ in
het plafond, een krans van ramen boven de muur en kunstlicht
in de vorm van een rij kleine gloeilampjes rondom en vier
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Afb. 14
De operatiekamer in het Wilhelmina
Ziekenhuis, Nijmegen, 1930

Afb. 13
Operatiekamer in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis, Amsterdam,
1916

Afb. 16
Operatiekamer in het
St. Jozefziekenhuis,
Heerlen

Afb. 15
Ed. Cuypers, St.
Jozefziekenhuis, Heerlen

Afb. 17
Aseptische operatiekamer in
Ziekenhuis St.Joannes de Deo,
Utrecht, ca. 1935
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Afb. 18
18. Operatiekamer in het Diaconessenhuis,
Rotterdam, 1938

(a)

(c)

Afb. 19

(b)

Chirurgische kliniek
APSAZ. De H-vorm is
de kliniek uit 1903;
het overige gedeelte
is de nieuwbouw uit
1936.
a. begane grond
b. eerste verdieping
c. tweede verdieping
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Afb. 20
J.P. Kloos,
Juliana-ziekenhuis,
Terneuzen, 1954

Afb. 21
Operatiekamer in het
Julianaziekenhuis,
Terneuzen

Julianaziekenhuis, Terneuzen, 1e verdieping - Renvooi

Beddenhuis

1. Verkeershal
2. Gang
3. Beddenluchtbalkon
4. 2-bedden ziekenkamers
5. 6-bedden ziekenkamers
6. 4-bedden ziekenkamers
7. Isoleerkamers
8. Badkamer
9. Spoelkeuken
10. Afdelingskeuken
11. Hoofdzuster
12.Onderzoekkamer
13. Berging brancards,
		 rolstoelen, etc

Zusterhuis

14. Kamer hoofdzuster
15. Zusterkamers
16. Linnenkamer
17. Badkamer
18. Gang
19. Beddenluchtbalkon
20. Was- en strijkruimte
21. Douche- en toiletruimte
22. Werkbalkon

Operatieafdeling

23. Half-aspectisch operatiekamer
24. Sterilisatiekamer
25. Aspectische operatiekamer
26. Waskamer doktoren
27. Instrumentenkamer
28. Sceptische operatiekamer
29. Voorbereiding
30. Hal
31. Werkkast
32. Vuil linnen
33. Dagverblijf patiënten
34. Berging
35. Verbandkamer
36. Autoclaafruimte
37. Doucheruimte
38. Filmkamer
39. Recreatiezaal doktoren,
vergader- en lezingenzaal
40. Eetkamer doktoren
41. Gang

Afb. 22
Julianaziekenhuis, Terneuzen.
Plattegrond met de operatieafdeling
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Afb. 23
Luthmann, Rode Kruisziekenhuis, Den Haag, exterieur.
De operatieafdeling is te
herkennen aan de grote, naar
achteren hellende raampartij.

booglichten aan het plafond. Vlak na de ingebruikname bezocht
Herman Robbers de nieuwe kliniek en beschreef in Elsevier’s
Geïllustreerd Maandschrift de gang van de patiënt die geopereerd
moest worden. De patiënt werd door de oostelijke deur binnengebracht op een brancard op wielen en eerst op een spoeltafel
gelegd. Daar werd het te opereren lichaamsdeel afgespoeld met
stromend lauwwarm water. Daarna werd hij of zij op een van de
operatietafels gelegd en naar het midden van het amfitheater
gereden. Daar wachtte hem de hoogleraar met zijn assistenten.

“De operatieafdeling
werd vaak op een van
de bovenste verdiepingen
ondergebracht”
‘Is de operatie dan verricht; dikwijls staat een nieuwe al te
wachten. Vlug wordt de geopereerde op z’n tafel naar het
westelijk eind der gang gerold, daar voleinden de chirurgenassistenten den arbeid, zoodat professor dadelijk al z’n aandacht
kan geven aan den volgenden patiënt, hem van den anderen
kant, dus op een tweede operatietafel toegevoerd.… Zoo worden
soms wel drie of vier gevallen achtereen behandeld…’13

Jaren twintig en dertig
In de jaren twintig werd veel gebouwd en verbouwd. De snelle
toename van het aantal operaties en de nog vaak slechte
hygiënische toestand in bestaande operatiekamers maakten
dit noodzakelijk. Tevens vond modernisering plaats van
verlichting, verwarming en ventilatie. Er ontstond een zekere
eenvormigheid in vorm en plattegrond. In grote ziekenhuizen
werd de zogenaamde ‘twin-set’ populair. Die bestond uit twee
operatiekamers met daartussen de sterilisatieruimte. Hierin
bevonden zich voor de sterilisatie van linnengoed een drukvat
– de autoclaaf – en uitkookpannen voor de sterilisatie van de
instrumenten. Er was nog geen splitsing van een schone en een
septische ruimte. Meestal was er wel een voorbereidingsruimte
waar de patiënt bedwelmd werd zodat dit niet in de operatiekamer hoefde te gebeuren. De septische operatiekamer bevond
zich meestal elders in het ziekenhuis, vaak in de nabijheid van
de polikliniek.
Kwam het in de eerste decennia van de twintigste eeuw niet
zelden voor dat operatiekamers een oppervlakte van 50 tot 60
vierkante meter hadden, tijdens het interbellum was het streven
om kleinere operatiekamers te realiseren en het aantal te
vergroten. De vroeger gebruikelijke hoogte tot zes meter werd
nu als onpraktisch verworpen. Het bovenlicht in het plafond
zou op die manier te ver verwijderd zijn van de operatietafel.
Drieëneenhalf tot vier meter zou voldoende zijn, wat ook de
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reiniging van het bovengedeelte van de ruimte makkelijker
maakte. Vaak werd de operatiekamer nu in de algemene
verdiepingshoogte van het ziekenhuis ingevoegd. De ramen
moesten tenminste de gehele noordzijde beslaan. De verlichting van de ruimte werd afzonderlijk geregeld van die van de
wond; uit de wondverlichting ontstond zo de operatielamp.
In 1925 werd de operatieafdeling van het Sint Canisiusziekenhuis in Nijmegen in gebruik genomen. Het ontwerp was van
A.J. Vredeveld. Hij deed studie naar de logistiek, de plaatsing
van de operatieafdeling en de transportlijnen van de patiënt.
Volgens Vredeveld moest de operatiekamer op het noorden
liggen met een volledig glazen buitenwand. De glasconstructie
moest doorlopen in het schuin oplopende dak, zodat er via het
plafond licht kon binnenkomen. Om te voorkomen dat de ramen
bij koud weer zouden beslaan, was dubbel glas, met daartussen
verwarming en ventilatie, gewenst. Daarnaast moest er voor
de donkere dagen een diffuus en krachtig kunstlicht zijn. De
overgang van het paviljoenziekenhuis naar een meer geconcentreerd systeem verliep stapsgewijs. In de overgangsfase werden
vaak ziekenhuizen gebouwd in een combinatie van corridorpaviljoengebouwen. Ed Cuypers ontwierp verschillende ziekenhuizen volgens dit gemengde stelsel. De verschillende paviljoens
werden door middel van gangen met elkaar verbonden.
Een voorbeeld daarvan is een omvangrijke uitbreiding van het
St. Jozefziekenhuis in Heerlen (1920-1923). Het werd voorzien

13

Operatieafdeling St. Radboudziekenhuis, Nijmegen,
1975. Een belangrijke trend in de heelkunde sinds
1970 is het minimaliseren van invasieve ingrepen.
(hightech, low touch). Met behulp van de modernste
visuele apparatuur en geminimaliseerde instrumenten
kan men zonder grote ingrepen diagnostische en
therapeutische handelingen verrichten waar men
voorheen uitvoerig moest opereren.

van verschillende technische installaties, waaronder centrale
verwarming en ventilatie, warm- en koudwatervoorziening,
elektrische verlichting, telefoon, een lift, sanitaire inrichting en
afvoerleidingen, waarmee het aan de moderne eisen van de tijd
voldeed. De modern ingerichte operatiekamer had grote ramen
die aan de buitenkant van het gebouw duidelijk als zodanig
herkenbaar waren. Deze ramen moesten voor veel daglicht
zorgen. Daarnaast hingen er operatielampen aan het plafond.14
Gaandeweg veranderde de inrichting van de operatiekamer.
De moderne operatielamp verscheen in de operatiekamer.

“ramen op de
OK moesten voor veel
daglicht zorgen.”
Eind jaren twintig was in Frankrijk de operatielamp ontwikkeld,
die zo goed als geen schaduw veroorzaakte. De Duitse firma
Carl Zeiss ontwikkelde voor de operatiekamer een ingewikkelde
lichtbundeling op de operatietafel met verdeel- en belichtingsspiegels. Schaduw moest op deze manier zo gering mogelijk
blijven. Ook de operatietafel maakte een metamorfose door;
niet zelden liet een chirurg een operatietafel ontwikkelen die
aan zijn persoonlijke eisen voldeed. In 1930 zette de in Berlijn
werkzame architect Hans Winterstein uiteen dat de operatieka-
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mer met het oog op het schoonhouden zoveel mogelijk vrij van
obstakels moest zijn, terwijl aan de andere kant steeds meer
apparaten onontbeerlijk waren. Aan een centraal gelegen, goed
verlichte operatietafel moesten minstens vier tot acht personen
gelijktijdig kunnen werken, wat genoeg vrije ruimte vereiste.
In onmiddellijke nabijheid moest een uitgebreide batterij
instrumenten een plaats vinden: een podium, een draaistoel,
standaards voor het infuus, een houder voor de verbandmiddelen, schalen, een instrumententafel en een verrijdbare
verbandafvalemmer. Winterschein schreef op z’n minst een
speciale was-, narcose- en sterilisatieruimte voor, evenals
kranen voor kiemvrij water en zoutoplossingen.15
In 1923 richtte Richard E. Dandy, neurochirurg in het Johns
Hopkins Hospital in Baltimore, de eerste intensive care-afdeling
op voor net geopereerde patiënten. De Amerikanen waren niet
alleen bijzonder bedreven in de ombouw van operatiekamers
en chirurgische auditoria tot moderne operatieafdelingen,
ze waren ook toonaangevend in de centralisatie van het
ziekenhuiswezen in hoogbouwcomplexen. Sinds de jaren
twintig ontstonden daar hoogbouwziekenhuizen met twintig
of meer verdiepingen, waaronder het New York Medical Center.
In dergelijke ziekenhuizen waren zowel de verpleging, de
opleiding, als het onderzoek samengebracht. Dat maakte een
nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines mogelijk.
De operatieafdeling werd vaak op een van de bovenste verdiepingen ondergebracht.
Al vrij snel na de opening van de chirurgische kliniek van
het Algemeen Provinciaal, Stads- en Academisch Ziekenhuis
in Groningen bleek deze door de medische ontwikkelingen
niet meer aan de eisen te voldoen. Bovendien kampte men
met ruimtegebrek. C.F.A. Koch, die de kliniek van 1889 tot
1929 leidde, ijverde voor nieuwbouw. Die kwam er pas in 1936
onder zijn opvolger P.R. Michaël. De situatie met de gecombineerde college- en operatiezaal, met alle nadelen van dien, was
daarmee verleden tijd. Er kwam een nieuwe collegezaal en een
operatieafdeling bestaande uit twee operatiekamers, gescheiden
door een sterilisatiekamer. Verder behoorden een aparte
röntgenkamer, een nieuwe polikliniek met ruime wachtgelegenheid, een laboratorium, een bibliotheek, een museum en
orthopedische werkplaatsen tot het programma.16 Leendert
Daniel Eerland, Michaëls opvolger in 1938, droeg bij aan de

verdere specialisatie van het vak chirurgie door onder andere
de plastische chirurgie, maar vooral de thoraxchirurgie, als
zelfstandige deelspecialismen te ontwikkelen. Deze trend
zette na de Tweede Wereld-oorlog versterkt door.
In het Handboek voor het ziekenhuiswezen uit 1939 staat beschreven waaraan een moderne operatiekamer moest voldoen.
De operatieve afdeling moest – behalve uit een operatiekamer
– uit een voorbereidings- respectievelijk narcosekamer,
wasruimte, steriliseerruimte voor de instrumenten en een
instrumenten-kamer bestaan. De operatiekamer moest op het
noorden zijn georiënteerd en de overige ruimten eromheen
gegroepeerd. Dat kon zowel in een rechte opeenvolging met een
gang erlangs, als in een waaiervorm. Als een werkbare grootte
van de operatiekamer gold een oppervlakte van vijf bij zes meter.
De operatiemeubels pasten daar gemakkelijk in en men kon aan
beide zijden van de operatietafel met een bed komen, terwijl er
nog wat ruimte overbleef. In verband met de lichtverdeling werd
meer ruimte niet zinvol geacht, maar kleiner dan viereneenhalf
bij vijf meter moest de operatiekamer beslist niet zijn. Verdere
eisen die aan de operatiekamer werden gesteld, waren eenvoud,
zuiverheid, goede belichting en verwarming. De auteurs besteedden veel aandacht aan de ramen, vooral de hoek die ze maakten.
Ook aan kunstverlichting werd belang gehecht. Sommige
operateurs zagen geheel af van natuurlijk licht.
Kleur en materialen kregen in het handboek veel aandacht.
Vroeger werd in verband met reinheid vaak voor wit gekozen.
Uit het oogpunt van rust voor de ogen werd dit als onjuist
aangemerkt. In het laboratorium van Philips waren proeven
gedaan om de vermoeienis van de ogen te testen bij verschillende lichtintensiteit. De conclusie was dat kleur een lichtintensiteit zou moeten uitstralen van donkergrijs. De meest vermoeiende kleur is de complementaire. Omdat tijdens operaties
hoofdzakelijk in een rode omgeving wordt gewerkt, werd groen
als de meest verwerpelijke beschouwd. Een neutrale kleur waarin
iets van rood was gemengd, genoot de voorkeur. Mengt men wit,
zwart en rood, dan krijgt men een warm beige. Dat zou theoretisch voor een operatiekamer de aangenaamste kleur zijn.17

Jaren vijftig en zestig
Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde de medische diagnostiek
zich razendsnel. Bijvoorbeeld op het gebied van hart, hersenen
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en bij intern onderzoek. De neurochirurgie, de chirurgische
orthopedie en de hartchirurgie ontwikkelden zich tot zelfstandige disciplines. De operaties van kunst-heupen en hartkleppen
werden routine. De betekenis van de anesthesioloog in de
operatiekamer werd groter. Doordat sinds de jaren vijftig de
gezondheidszorg voor iedereen toegankelijkheid was geworden,
kon intensivering van medisch onderzoek en medische
behandeling niet uitblijven.
Na de oorlog gingen medici en architecten op studiereis naar
landen waar zich tijdens de oorlog belangrijke ontwikkelingen
hadden voorgedaan: Amerika, Zweden en Zwitserland.18
Ook ging men wel naar Frankrijk, onder andere naar het
Franco-American Memorial Hospital van Saint-Lô en het
Cité Hospitalière in Lille. De operatiekamers die daar werden
aangetroffen waren anders van vorm dan de rechthoekige
ruimten die men in Nederland gewend was: rond, ovaal of
veelhoekig. De meeste ziekenhuizen werden nu gerealiseerd
volgens de blokbouw, waarbij de T-vorm het meest gangbare
type was. Maar hierop waren ook varianten, zoals het H- en
K-type. Bij deze typen ligt de behandelafdeling met de operatiekamers ingeklemd tussen beddenhuis en poliklinieken.
De röntgen-afdeling, de sterilisatie- en wasruimte en de
verbandcentrale bevonden zich in de onmiddellijke nabijheid
van de operatiekamer. De afmetingen van de operatiekamers
waren nauwelijks toegenomen. Volgens de arts P.C. Cleyndert,
die zich tot expert op het gebied van de organisatie en inrichting
van het ziekenhuis had ontwikkeld, was vijfeneenhalf bij zeven
meter wenselijk.19 Wel nam het aantal operatiekamers toe. En
dat gold ook voor de bijvertrekken. Behalve een vertrek voor
de voorbereiding was er nu de recovery-room, een ruimte waar
patiënten de eerste uren na de operatie konden verblijven onder
toezicht van de narcotiseur en het verplegend personeel. Deze
ruimten hadden speciale voorzieningen, zoals zuurstoftoevoer
en afzuigleidingen. Op de operatieafdeling werden meestal
ook linnen, verband, injectiespuiten en instrumenten voor de
overige afdelingen van het ziekenhuis gesteriliseerd. Sterilisatie
van de instrumenten voor de operatiekamer zelf gebeurde
echter meestal in een afzonderlijke ruimte tussen twee operatiekamers in. Nog altijd was er sprake van een combinatie
van natuurlijk lichtinval en kunstlicht. In de ziekenhuizen
ontworpen door de architecten J.P. Kloos en J.M. Luthmann
zijn de operatiekamers te zien aan de buitenkant, waar ze
opvielen door de hogere verdiepingshoogte. Ze lagen doorgaans
op de bovenste laag van de behandelafdeling. Ook in de technische inrichting van de operatiekamers veranderde er het een en
ander. Er kwamen lampen die weinig warmte afgaven en in alle
standen gezet konden worden, zonder dat ze schaduw tot gevolg
hadden. Verbeterde spiegel- en lenzensystemen maakten dit
mogelijk. Een operatiekamer met satelliet, of twee onafhanke-

Corridor patiënten en anesthesie

OK

Steriele
dagvoorraad

OK

Opdekruimte

Wasruimte

Corridor operatieteam en steriele goederen

Afb. 31
Opzet OK

lijke operatielampen in combinatie met een algemene verlichting, waren in Nederland het meest gebruikelijk. In de jaren
vijftig kwam er een nieuwe generatie operatietafels. Tijdens
de ingreep kon de tafel worden bijgesteld zodat de positie van
de patiënt veranderde.

“Er kwamen lampen die
weinig warmte afgaven en in
alle standen gezet konden worden,
zonder dat ze schaduw
tot gevolg hadden.”
De uitvinding van airco in de jaren veertig had tot gevolg dat
ramen gesloten konden blijven. Dat maakte een constante
temperatuur en vochtigheidsgraad mogelijk. Aanvankelijk
achtte men een temperatuur van 25 à 26 graden Celsius nodig
en een relatieve vochtigheidsgraad van 20 procent.20 Proefondervindelijk kwam men later tot een temperatuur van 20 graden
en een relatieve vochtigheidsgraad van 50 à 55 procent.
Er ontstonden ventilatiesystemen die er met een bepaalde
overdruk voor zorgden dat de inhoud van de operatiekamer
een aantal maal per uur werd ververst. Bij het ‘pistonsysteem’
kwam de lucht door een aantal openingen in het plafond in
neerwaartse richting het vertrek binnen. Dan was er het
systeem waarbij lucht via hoog in de wanden aangebrachte
openingen de ruimte binnenstroomde. Het derde systeem was
het ‘laminar airflow-systeem’. Daarbij werd via een groot rooster
in de wand aan de ene zijde een grote hoeveelheid lucht ingeblazen, die via zuigers in de wand aan de overzijde weer werd
afgevoerd. De ontstane luchtstroom werd over de operatietafel
geleid. Om een optimale werking te garanderen, werd de vorm
van de operatiekamer soms door de gekozen luchtbehandelingsmethode bepaald. De inrichting veranderde ook doordat er
geleidelijk meubilair uit de operatiekamer verdween, zoals
wastafels, spoelkommen en Schimmelbuschtrommels met
hun standaards. Instrumententafels werden tot een minimum
beperkt. Tegelijkertijd werd de ruimte weer gevuld dankzij
een toename van apparatuur van de anesthesioloog.21
Vanaf de jaren zestig kwamen er voor de deelspecialisten
ruimten die op hun specifieke wensen waren afgestemd,
zodat zij niet langer gebruik hoefden te maken van de ruimten
van algemeen chirurgen. In die periode ontstond ook de vraag
of een operatiekamer al dan geen ramen moest hebben.
De meningen waren verdeeld.22

Jaren zeventig en tachtig
Aan het einde van de jaren zestig deed een nieuw ziekenhuistype zijn intrede, het zogenaamde ‘Breitfuß’-type. In dit type
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lagen de O.K.’s in de platte schijf die als ‘podium’ diende voor
de toren met de verpleegafdelingen. In deze opzet kwamen
de operatiekamers steeds vaker meer naar binnen te liggen
en waren ze nog slechts voorzien van kunstlicht.
Kwam het in de jaren vijftig en zestig nog vaak voor dat de
operatiekamers rechtstreeks bereikbaar waren vanaf de gang,
vanaf het einde van de zestiger jaren verschenen verschillende
rapporten waarin een lay-out werd voorgesteld waarbij de
operatieafdeling werd verdeeld in een aantal bufferzones
tussen de operatiekamer en de gang.23
Door het groeiende vertrouwen in de antibiotica werden de
regels van de asepsis steeds minder streng nageleefd. Dat leidde
in de jaren zestig tot een golf van ziekenhuisinfecties. En dat
terwijl de antibiotica de ontwikkeling van resistente bacteriën
in de hand werkte. Dit vormde de directe aanleiding voor een
nieuwe lay-out van de operatiekamer, die een striktere naleving
van de asepsis vergemakkelijkte. De operatieafdeling werd
opgedeeld in drie zones, de steriele, de schone en de vuile zone.
Tot het eerste gebied behoorde de operatiekamer met de
wasruimten en voorbereidingskamers. De schone zone sloot
hier direct op aan en behelsde de koffie- en kleedkamers. De
overige ruimten behoorden tot de vuile zone. Tussen de steriele
en de schone zone bevond zich een doucheruimte. Alvorens de
steriele ruimte te betreden, diende men zich te douchen en een
schoon wit pak en speciaal schoeisel aan te trekken. Bij de opzet
van de operatieafdeling werd meestal uitgegaan van een dubbel
corridorsysteem rondom een aantal operatiekamers met een
groot aantal nevenruimten.
In de jaren zeventig ging de chirurg gekleed in een wit pak
de vuile zone binnen, waar hij andere schoenen aandeed en
vervolgens de schone zone betrad. Daar kleedde hij zich geheel

uit in een eerste kleedruimte en kwam na gedoucht te hebben
in een tweede kleedkamer, waar hij schone kleren en schoenen

“In de jaren tachtig en negentig
werden alleen nog de noodzakelijke
ruimten in de operatieafdeling
opgenomen.”
kreeg. Iedereen was verplicht deze procedure te volgen.
Vervolgens begaf hij zich naar de wasruimte waar hij een aantal
minuten de handen waste, al dan niet met ontsmettende zeep.
De patiënt onderging een vergelijkbare procedure voordat hij
in de voorbereidingskamer onder narcose werd gebracht.
Daarna werd hij op een los operatieblad via schuifdeuren de
operatiekamer binnengereden. Het blad werd op de operatiekolom bevestigd. De aanvoer van gassen en perslucht en de
levering van verschillende stroomsterkten verliepen via een
zuil die aan het plafond hing. Het aantal personen op de OK
werd zoveel mogelijk beperkt. Bij hartoperaties en andere
ingewikkelde ingrepen was de situatie iets anders. Omdat daar
hele teams van specialisten met veel apparatuur aanwezig
waren, was de kans op infectie groter. Het operatieteam was
gekleed in een groene of grijze jas en droeg handschoenen voor
eenmalig gebruik. In de operatiekamer waren over het algemeen
geen ramen. De wanden waren niet hygiënisch wit meer, maar
hadden een aangename kleur. De temperatuur bedroeg 21
graden, de vochtigheidsgraad 55 procent, terwijl de lucht 15
maal per uur ververst werd. Lichtsterkte en richting konden
door de anesthesioloog via afstandsbediening worden geregeld.
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Ook de stand van de operatietafel kon door hem elektrisch
worden aangepast.24

Jaren tachtig en negentig
De complexe structuur van operatieafdelingen bemoeilijkte de
controle over de richting van de luchtstromingen.25 De keuze
voor de opzet van het dubbel corridorsysteem was ingegeven
door het idee dat het afvalmateriaal besmettelijk was en via een
andere gang de operatieafdeling moest verlaten. Nu ging men
op zoek naar een eenvoudiger oplossing, waarbij de wens te
bezuinigen ongetwijfeld een rol speelde. In de jaren tachtig en
negentig werden alleen nog de noodzakelijke ruimten in de
operatieafdeling opgenomen. Er kwam een centrale wasruimte
in plaats van een wasruimte per operatiekamer. De introductie
van kant-en-klaar pakketten en de snelheid waarmee steriele
materialen konden worden klaargezet en instrumententafels
opgedekt, leidden tot de ontwikkeling van een centrale opdekruimte. Er kwamen nu twee varianten in zwang. Bij de eerste
werden de steriele materialen via een aparte sluis binnengebracht en instrumententafels in de operatiekamer gereed
gemaakt voor de ingreep. De toegang van het artsenteam verliep
via een centrale wasruimte, terwijl het anesthesieteam en de
patiënt via de voorbereidingsruimte de operatiekamer binnenkwamen. Via deze weg kon ook iedereen de operatiekamer weer
verlaten en de vuile materialen worden afgevoerd.26 Bij de
tweede variant werden de instrumententafels buiten de
operatiekamer opgedekt. Via een corridor aan de ene zijde
kwam het operatieteam via de wasruimte en de opdekruimte
de operatiekamer binnen en werden via de dagvoorraad de
steriele goederen aangeleverd. Via een corridor aan de andere
zijde kwamen de patiënten en het anesthesieteam de operatie-

kamer binnen. De laatste opzet vormde de basis voor doorontwikkeling, waarbij verdere vereenvoudiging centraal stond.27
Hoewel innovaties niet uitbleven, is sindsdien de logistiek in
hoofdlijnen nauwelijks veranderd, al deed in de jaren negentig
nog wel het type van de Großraum zijn intree: een grote operatieruimte met meerdere tafels. Als het belangrijkste voordeel geldt
de mogelijkheid om het personeel optimaal te kunnen inzetten;
bij de gebruikelijke opzet met meerdere kamers met een snijtafel
is het immers onmogelijk artsen en ondersteunend personeel
snel van de ene naar de andere ruimte te verplaatsen.
In de meeste Nederlandse operatiekamers wordt schone lucht
aangevoerd door een ‘downflow’-systeem via een filter in het
midden van het plafond. De afgewerkte lucht wordt weer
afgevoerd via roosters in de zijwanden. In de jaren negentig
maakte onderzoek duidelijk dat de meest vervuilde plek juist
het wondgebied van de patiënt is. De operatielamp houdt als
een paraplu de schone lucht bij de patiënt vandaan.28 Het mag
merkwaardig lijken, maar de meest geavanceerde strategieën
om lucht zo schoon mogelijk te maken, zijn niet in het ziekenhuis ontwikkeld, maar in de chipindustrie. In Nederland behoort
Peter Luscuere tot degenen die deze technologie toepasbaar
hebben gemaakt voor gebruik in de operatiekamer, dat deel
van het ziekenhuis waar schone lucht van het grootste belang is.
Tot in de jaren negentig voltrok de ontwikkeling van de operatieafdeling zich op een betrekkelijk eenduidige manier. Steeds
waren ontwikkelingen in een van de bepalende domeinen
(anesthesie, hygiëne, organisatie) niet alleen cruciaal voor de
uitrusting van de OK, maar ook voor de plaatsing binnen het
ziekenhuis. Zelfs in de bouwmaatstaven die het voormalige
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen in 2004 uitgaf, wordt
de plek binnen het grotere geheel niet zo belangrijk gevonden
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Lievensbergziekenhuis,
Bergen op Zoom en
operatiekamer in
gebruik, voorzien
van inblaasplenum.

dat er uitgebreid op wordt ingegaan. Het enige dat werd
vastgelegd was dat deze onafhankelijk van de verkeersstromen
binnenhet gebouw moest zijn geplaatst, en met sluizen daarvan
afgeschermd om afzonderlijke luchtbehandeling mogelijk te
maken. Door deze sluizen werd het ook mogelijk de druk in de
schone ruimten iets hoger te laten zijn dan in de minder schone
ruimten er omheen. Ramen die te openen waren konden
uiteraard niet worden toegestaan. Niet zonder betekenis was
verder de bepaling dat personeel zich van de ene naar de andere
schone zone moest kunnen verplaatsen zonder daarbij een
onrein gebied te moeten passeren. Ondertussen is de wereld van
de operatiekamers tegelijkertijd complexer en vrijer geworden:
complexer omdat meer ontwikkelingen op een groter aantal
gebieden een rol spelen, vrijer omdat geen ervan de plaatsing
dwingend voorschrijven.

De toekomst
Sinds de introductie van de moderne medische technologie
heeft de operatiekamer steeds meer het karakter van een
hightech voorziening gekregen. Was de vooruitgang binnen de
chirurgie in de afgelopen eeuw vooral gebaseerd op een verfijning van operatietechnieken en een verbetering van instrumenten en materiaal, sinds de jaren negentig staat die in het teken
van een explosieve ontwikkeling van computerwetenschappen
en beeldvormende technologie, die ingrijpende veranderingen
in het chirurgisch denken en teweegbrachten.29 Behalve
beeldgeleide chirurgie deden robotsystemen hun intrede in de
operatiekamer. Verfijnder instrumentarium maakte het

mogelijk om ingrepen uit te voeren met een minimale verstoring
van de lichamelijke integriteit. Bijvoorbeeld de laparoscopietechniek, waarvoor slechts enkele kleine insteekopeningen in de buik
gemaakt hoeven te worden. Een van de nadelen van het gebruik
van deze techniek is het minder goede, beperkte zicht op het
operatiegebied. Om dit probleem op te lossen, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van (digitale) camera’s. Door een
camera wordt – bij laparoscopie bijvoorbeeld via de laparoscoop
– het operatieveld in beeld gebracht op monitoren in de operatiekamer. Een logische vervolgstap was de mogelijkheid om ook
‘op afstand’ te opereren. Inmiddels is operatie-instrumentarium
beschikbaar in de vorm van een robotarm dat bediend kan worden
vanaf een plaats achter de monitor. Ook op andere wijze wordt
het ‘beeld’ bij operaties steeds belangrijker.

“De operatielamp houdt als
een paraplu de schone lucht
bij de patiënt vandaan.”
Speelden de grotere mogelijkheden van de anesthesie in het begin
van de ontwikkelingen een doorslaggevende rol, nu doen ze dat
opnieuw, en ook nu leidt dat tot de uitbreiding van het palet van
ingrepen die chirurgisch mogelijk zijn. De techniek van de
gedeeltelijke anesthesie wordt steeds geavanceerder, waardoor
het minder vaak onvermijdelijk is patiënten volledig onder zeil
te brengen. Dezelfde innovaties worden ook toegepast voor
plaatselijke extra anesthesie bij patiënten die wel volledig zijn

De geschiedenis van de operatiekamer

Vensters Open

Afb. 38
Ontwikkeling OK

1840-1880 1880-1900 1900-1920 1920-1950 1950-1970 1970-1990 1990-2000 toekomst
Pijnbestrijding, anesthesie
Ether
Anesthesie in de OK
Verfijning, vergroting mogelijkheden plaatselijk anesthesie
Hygiëne
Gedrag (handen wassen)
Antisepsis
Asepsis
Ruimtelijke specialisatie
OK wordt afzonderlijke ruimte
OK wordt onderdeel van een afdeling
Onderscheid septisch en aseptische OK’s
Afscheiding narcosekamer, sterilisatie, was- en omkleedruimten
Twin-set
Specialisatie naar medisch specialisme
Bufferzones, zonering steriel, schoon, vuil
Grossraum
Ruimtelijke karakteristieken
Bevordering schoonmaken
Afgeronde hoeken
Gladde, harde materialen
Mobiele (elders te reinigen) inrichting
Ventilatie
Airconditioning
Toegevoegd elektrisch licht
Daglicht
Onderscheid verlichting ruimte / verlichting operatiegebied
Uitbannen daglicht
Operatielamp
Plenum
Robots, beeldtechniek, verfijnde anesthesie

19

‘verdoofd’. Daardoor is pijnbestrijding met meer precisie nodig,
zonder daarmee het hele lichaam extra te belasten.
Ook de machinerie die nodig is om schone lucht te garanderen
behoren tot de hightech. De in Nederland voorkomende operatiekamers zijn vrijwel allemaal uitgerust met een zogenaamd
inblaasplenum met afmetingen van tenminste 1,2 bij 2,4 meter.
Over het gehele plenumoppervlak stroomt vanuit het plafond de
gefilterde en schone lucht verticaal naar beneden: over het
wondgebied van de patiënt en gedeeltelijk over het operatieteam
en de tafels waarop de instrumenten liggen. Om te zorgen voor
een zo steriel mogelijke omgeving bij de patiënt wordt tevens
vanuit de operatiekamer een verhoogde luchtdruk in stand
gehouden. Hierdoor stroomt de lucht vanaf de operatiekamer
altijd naar ruimten die minder ‘schoon’ zijn en wordt voorkomen dat vanuit ‘vuilere’ ruimten verontreinigingen via de lucht
de operatiekamer kunnen bereiken. In de operatieafdeling
worden vier zones onderscheiden. De niet schone zone bevat
alle civiele vertrekken (receptie-, werk-, spreek- en personeelsruimten), de holding en de recovery. De schone zone is het
eigenlijke operatiecomplex met de primaire nevenvertrekken,
de steriele berging de anesthesie- en apparatuurbergingen en de
interne gang(en). De wasruimten zijn een niet schoon overgangsgebied in een schone zone. De derde zone is steriel. Dit zijn
de operatiekamers, de opdekruimten en eventueel een steriele
berging. De vierde zone is het operatiegebied. Dit is de zone
onder het downflow-gebied waar de operatie plaatsvindt en het
downflowgebied onder het opdekeiland.30
De gewijzigde inzichten in de infectiepreventie leiden tot andere
technische lay-outs van operatiekamers. Operatiekamers in
Duitsland en Zwitserland gelden daarbij als voorbeeld. Daar
wordt voor de luchtbehandeling op de operatiekamer uitgegaan
van veel grotere inblaasplenums met afmetingen tot 9 m2.

Hierdoor wordt zowel de operatietafel, het volledige operatieteam alsmede de tafel waarop de instrumenten liggen overstroomd met zuivere gefilterde lucht vanuit het plafond. De
omgeving van dit gebied, maar ook de aangrenzende ruimten
zijn daarom van minder belang ten aanzien van luchtbehandeling, omdat de kans op bacteriologische besmetting sterk
vermindert.
Hoe zal de operatieafdeling zich verder ontwikkelen? Duidelijk
is dat het ontwerp van de afdeling en de plaatsing ervan binnen
het ziekenhuis minder eendimensionaal door de techniek wordt
bepaald dan voorheen het geval was. Mede dankzij de techniek
ontstaan er meer keuzemogelijkheden. Zelfs ontstaan al

“Mede dankzij de
techniek
ontstaan meer
keuzemogelijkheden.”
‘plug-and-play’ pakketten, die over alle noodzakelijke ingrediënten beschikken en in principe overal aan het ziekenhuis zijn
‘vast te klikken’. Welke keuzes worden gemaakt hangt samen
met de organisatievormen die men prefereert. Operatiecomplexen kunnen als onderdeel van de verschillende medische
specialismen worden opgevat, wat ervoor zou pleiten ze daar
onder te brengen. Gevolg is het ontstaan van meerdere van
elkaar gescheiden operatieafdelingen. Ziet men de chirurgie
op zich als een overkoepelend superspecialisme, dan ligt een
centraal complex voor de hand. In het laatste geval is het allicht
moeilijker tot een zodanige geleding te komen dat daglicht in
alle operatiekamers mogelijk is. Afhankelijk van de compositie
van het ziekenhuis en de ruimtelijke relaties die tussen de
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poliklinieken en de klinische afdelingen bestaan kan het nuttig
zijn separate operatiefaciliteiten in of bij de poliklinieken onder
te brengen. Een deel van deze faciliteiten hoeft allicht niet aan
de allerhoogste eisen van luchtkwaliteit te voldoen, wat in dit
opzicht tot een zekere hiërarchie, en vermoedelijk ook tot
kostenbesparingen kan leiden. Waar bestaande inrichtingen
worden vernieuwd is de architectuur, en met name de logistieke
opzet, medebepalend voor wat mogelijk is. Bij nieuwe ziekenhuizen is de keuzevrijheid veel groter, maar ook daar is de vraag op
welke manier men de processen wil organiseren van grote
betekenis. Een aspect dat ook een rol speelt is, uiteraard,
het werkklimaat van de medische staf. Ook hier is meer
mogelijk dan voorheen. Het ligt voor de hand dat de reden
waarom tegenwoordig steeds vaker voor daglicht wordt gekozen
gelegen is in de wens de werkomstandigheden te verbeteren.
De noodzaak van centrale, inpandig weggestopte operatieafdelingen is verdwenen, en daarmee keert ook een fraai thema uit
de evolutie van het ziekenhuis terug: de mogelijkheid operatieafdelingen opnieuw ook architectonisch uit te buiten. Wellicht
keert dan de lichtarchitectuur van de jaren twintig en dertig,
toen operatieafdelingen vaak te herkennen waren aan de grote
glazen wanden, in een moderne vorm terug.
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