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1 I,NLETDING

Naast de term rrisolatierr heeft het begrip rtomgekeerde isoLatiert in-
gang.gevonden, waarbij het doel- is de patiënt tegen gevaren van zíjn

omgeving te beschermen. tr^lat nader gepreciseerd betreft het de iso-
lacie van pâtiënten met een geringe of verminderde weersÈ.and t.egen

infectie door ziekteverv¡ekkende mic ro-organismen. Orn deze crngekeer-

de isoLatie te verwezenlijken moeten verschillende problemen worden

opgelost, zoals Len aanzi,en van de door de bijzondere eisen bemoei-

lijkte verpleging, voedíng, enz. Eé¡r van deze problemen betreft de

voorzieningerÌ voor de luchttoevoer, niet alleen voor \^rat de patíën-
tenkamer zeLf beLrett, maar voor de gehele afdeling $¡aar een aantal
van deze patiënten verpleegd r¡rordt. Een dergelijk Luchtsysteem moeÈ

onder te verwachten non¡aal wel eens voorkomende onstandigheden nog

zo kunnen functj.oneren, dat aan de te stellen eisen wordt voldaan.
Tot deze omstandigheden kunnen worden gerekend:

- de optredende vervuiling van de toegepasLe z,g, absoluutfÍlters
- het op een lager toerenÈal laten functioneren van één of meer toe-

.voe rven t i lat oren

- rârtêD of deuren die geopend \^Torden

- het optreden van hoge windsnelheden

Ðe invloeden van al deze factoren op de drukniveaus en de drukver-
schillen in een dergelijk isolatiepaviljoen kunnen feitelijk alleen
r^¡orden onderzocht door gebruik te maken van een analoog modelonder-

zaek. Het gehele net vân luchtkanalen¡ râârr- en deu¡kieren, venti-
latoren, evenaLs de optredende r¡inddrukken \^lordt daarbij vertaald
in een elektrisch nethTerk, waardoor het rnogelijk is een inzicht te
verkrijgen in de gevolgen van de diverse effecten op de drukverhou-

dingen en luchtverplaat.singen. Exacte gegevens over de optredende

drukniveaus en luchttransporLen mogen niet van zotn onderzoek v¡or-

den verwacht.
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2 VOORBEELD VAN EEN DERGELIJK ONDERZOEK

Enkele jaren geleden kreeg de Afdeling Binnenklimaat het verzoek met

gebruik van het genoemde analogon medewerking te verlenen aan het
oplossen van de problemen bij de ventil-atie van een dergelijk pavil-
joen. Her betrof ilaarbij de afdelingrrlntensive Carert van het Acad.e-

misch Zíekenhuis te Leiden. Hieruit is duidelijk geworden hoe moei-

fijk het zou zíjn de optredende problemen op t-e Lossen zonder hulp
van dit elektrisch analogon. Zo kon worden vastgesÈeld, dat onder de

aangenomèn crnstandigheden zonder bezwaar gemeenschappeLijke afzuig-
ventilatoren konden worden gebruikt voor de in toLaal 6 aanwszig¿

isolatiekamers. Een categorisch antr4roord op deze vraag zoú op een

andere wijze moeilijk zijn te geven. Verder kon worden geconcludeerd

dat wanneer één der inblaasventilatoren van de patiëntenkamers uit-
valt, nog geen gevaar onLstaat voor trânsporten tussen de paEiënten-

kamers onderling. Het uitvallen van de inblaasventilator voor de

steríele gang levert wèl moeilijkheden op. Een beveiLigingssysËeem

is hier op zijn plaats, bíjv. door het aanbrengen van een reserve
ventilator, die bij het uiLvallen van de hoofdvencilator automa-

tisch wordt ingeschakeld. Ook bleek o.a. dat het gelijktijdig openen

van de beide deuren van de luchtsluis tussen de patÍëntenkamer en de

gang moet worden voorkomen door een of andere aan te brengen ver-
grendeling. Deze, en ook nog andere conclusies konden worden getrok-
ken uit een onderzoek voor het reeds bestaande paviljoen, waarvan

een uitbreiding de aanleiding r¡ras om,. op basis van de aanwezige in-
stallatie, deze zodanig uit te breiden en/of te wijzigen, dat. aan de

voor dergelijke ruÍmt.en geldende bijzondere eisen beter kon worden

voldaan dan toL dusver.

3 HOOFDKENMERKEN VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE

Fíg. 1 geeft de plattegrond van het paviljoen vraarin de geplandeuit-
breiding c.q. verbouwing gearceerd is aangegeven. Fig.2 geeft in de-

zelfde plattegrond aan in welke ruimten de lucht als kiemarm moet
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r^rorden beschouwd en Traar de overgang naar kiemarme lucht plâatsvindt
bíj het betreden van de afdeling. FÍg. 3 toont vereenvoudigd een sec-
tie van het gebouw met de oorspronkelijke indeling. Het inblazen
vindt uitsluiÈend plaats ín de patiënËenkamers. De lucht wordt afge-
zogerL via een zuurkast in de tegenover de kamer in de gang líggende
laboratoriumruimten. De overdruk in de kamer zal gedurende de meeste

tíjd t.evens een afvloeiing van een gedeelte van de lucht naar de be-
zoekersgang veroorzaken. Voldaan wordt, althans bij windstil weer,

aan de eis dat geen andere lucht dan de kiemvrije lucht uit het toe-
voersysteem in de patiëntenkaner kan komen; door raarnkieren, deur-

kieren, enz., lekt dus geen lucht binnen. Bij deze vereenvoudigde

opzeË is het afstrornen van de uit de kamer kcrnende lucht naar de

gang onvermijdelijk met het systeem ve¡bonden. Deze omstandigheid is
echter níet âan te bevelen, omdat het zich via de gang verplaatsende
personeel de patiënten dan alleen kan bereiken door lucht, die voor
een belangrijk deel uit de patiëntenkamers afkcrnstig is. De gang ís
daardoor nÍet meer als kíemarm te beschouv¡en.Een tr.¡eede nadeel blíjkt
op te treden als gevolg van de ter plaatse tamelijk ongehinderd toe-
stromende en dus slechts weinig in snelheid afgeremde wind. Het feit
dat de open ligging naar het zuiden juist een open lígging voor de

relatÍef meest voorkomende wíndrichting en de relatief hoogste wind-
snelheden inhoudt, maakt de invloed van harde wind tot een belangríjk
punt van onderzoek. Via de bezoekersgang, rüaarvoor zich buiten een

drukverhoging opbouwt als de wind erop sLaat, kan de lucht in de pa-

tiëntenkamers doordringen. Dat beweegbare ramen en/of deuren in de

buitenwand van de bezoekersgang open blijven staan is bovendien niet
onwaarschijnlijk, o¡ndat de zoninsËraling aån deze zíjde de tempera-

tuur vooral rs middags sterk kan doen oplopen.

4 VOORGESTÚ,DE MAATREGELEN TOT VERBETERING

De uitbreiding gaf de gelegenheid om te pogen aan de genoemde bezwa-

ren Ee ontkonen. Daartoe werden de volgende maaËregelen voorgesteld:
- nieË alleen zal lucht worden ingeblazen in de patiëntenkamers
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1( 500 m"/h per kamer ), ook aan de gang zal kiemvrije lucht moeten

worden toegevoerd;

- er zaL niet âlleen vía de zuurkast in de laboratoriumruimte lucht
\^rorden afgezogen, maar ook uit de sluis en het toilet van elke pa-

tiëntenkamer;

- de toegang naar het toilet vanuit de patiëntenkamer zal recht,-

streeks plaatsvinden en niet meer via de sluis;

- de ramen in de bezoekersgang worden gesloten uitgevoerd meË het
oog op de te verwachten windinvloed;

- in de beide deuren van de sLuis zullen roosters r¡rorden aangebracht.

5 BESPRXKING VAN ENKELE MEETRESULTATEN

5.1 Invloed van vervuiling van de filters
Voor de sicuatie dat er geen of nâgenoeg geen wind is en de filters
gedeeltelijk vervuild zijn wordt ín fig. 4 aangegeven hoe de drukni-
veaus komen te liggen. 0pgemerkt dient daarbíj te worden, dat de ln
deze fíguur af Ee Lezen drukverschillen volgens de sedert het onder-

zoek opgedane inzichten en ervaringen aan de hoge kant zijn en het
aanbeveling verdíent met kl-einere drukverschillen het gestelde doel

trachten te bereiken. 0p de opzet en het verloop van een dergelijk
onderzoek heeft dit overígens geen invloed. De afstelling van druk-
niveaus en luchthoeveelheden heefË zodanig plaatsgevonden, dat aan

de eisen dan nog juist r^rordt voldaan. De aanwezigheid van roosters
in de deuren voorkomt dat er rnoeílijkheden ont.staan tijdens het ope-

r.ren van deuren. De drukverschÍllen over de deuren blijven daardoor

relatief k1ein.
Zíjn ðe filters alle schoon, dan nønen de hoeveelheden aan- en afge-
voerde lucht uiteraard toe t.o.v. de vervuilde toestand, en tevens
neemt het gemiddelde drukniveau toe in de gehele afdeli.ng. onder de

aangenomen cnstandigheden, o.m. wat betreft de karakteristieken van
de ventílatoren, is het grootsË mogelijke verschil in drukniveau in
de kiemanae sectie bij resp. volledíg schone en volledig vervuilde
fil"ters ongeveer 40 Pa (ca 4rnnlJK). trIerd op dezewLlze geconstateerd
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dat de gevolgen van het vervuilen van de filters op de drukniveaus
voldoende werd opgevangen, met de invloed van een hoge windsnelheid
van 15 m/s (windkracht 7) op de zuidgevel r¡ras dir. niet her geval_.

5.2 Invloed van harde zuidwesteli.ike r¡ind
Omdat de toestand met vervuilde fllters, van\^rege het Lagere drukni-
veâu, het meest kritisch is, r.rå bi3 het onderzoek híervan uítge-
gaan. Fig. 5 toont de ontstane situatie bij harde zuidçss¡s¡ çin{,
die ongeveer loodrecht op de gevel staat. 0p grond van de plaatse-
lijke situatie ís het drukverschiL over het gebouw daarbÍj aângeno-

men op 60 Pa (ca 6 nrnffK). Opgemerkt dient te worden dat het pavil-
joen door de aanwezÍgheid van een nabijgelegen gebouw meË veel gro-
Èere hoogte Ëegen noordelijke v¡inden is beschut. Het niet aanvaard-
bare in fig. 5 is dat de lucht uit de bezoekersgang in de patiënten-
kainers bLijkt te kunnen doordringen, en wel toË ca \O% van de t,otale
luchttoevoer daarvan bij de aângenomen dichtheid van de ramen en de

aangeRomen drukverdelíng bij deze ¡¡indsnelheid en -richting.

5.3 InvLoed van de plaats van aanzuigen en uicbl-azen
Omdat de drukniveaus verhoogd worden als de lucht voor het systeem
aangezogen wordt op een aan de wind blootgestelde plaats en interne
drukverschillen zo weinig mogelijk beînvloed worden door de wind
als dít tevens voor de afvoeropeningen het geval is, werd nagegaan

r^tat de te verwachËen gunstige invloed was a1s dÍt r^rerd gerealiseerd.
In fíg. 6 is af te lezen, dat het Eransport in ongewenste richtíng
nu niet meer plaats heefË, mâar aan één der uitgangspunten, dat het
drukverschÍl tussen patiëntenkamer en bezoekersgang een bepaalde
minimum¡^¡aarde niet mag onderschrijden, ¡¡ordt nieË meer voldaan.

5.4 Invloed van de uitvoering van de bezoekersgang

De getroffen maaËregel is daarom aangevuld met eeri wijziging van de

gang waardoor de bezoekers binnenkomen; de aanwezige deuren van het
gangbare type zijn vervangen door een draaideur, terwijl bovendien
lucht uít deze gang wordt afgezogen. rn de wand tussen patiêntenka-
mer en bezoekersgang is verder een roosÈer aangebracht. De aan- en
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afvoeropeningen voor cle lucht zijn t.enslotte rreer op het dak cerug-
geplaatst omdat dit crn technísche redenen de voorkeur bleek te heb-

ben. Bij windstil weer ontstaat de toestand van fig. 7. Het geheel

van deze maatregelen is voldoende effectief om aan de gestelde ei-
sen ook bij hoge windsnelheden te blijven voldoen, zoaLs fig. B aan-

toont. In de nomi-nale situaLie zullen echter om het gewenste durk-
verschil tussen kamer en gãng te kunnen blijven handhaven de druk-
niveaus moeten worden gewijzigd. De bezoekersgang, die zoaLs reeds

werd vermeld, door zoninstraling sterk fn temperatuur kan oplopen,
zaL nu tevens de gunstíge invloed kunnen ondergaan van de vent.ila-
tie met geconditioneerde, uit de patiëntenkamers afkomstige, lucht.

6 SLOTBESCH0UÌ^IING

Als, zoals in dit geval, strenge eisen worden gesteld aan de stro-
mingsrichtíng van luchL op bepaalde plaatsen, is het handhaven van

bepaalde relatieve drukniveaus een eersËe vereiste. Naar ik hoop

te hebben aangetoond is juist voor dit soort. problemen zelfs in het
ontT^Terpstâdium reedg een goed inzicht te verkrijgen over de in de

ruimste zLn van het r¡oord te nemen maatregelen door gebruík te ma-

ken van een elektrisch mode1. Vrijwel elke denkbare omstandigheid
is hierin met redelijke benadering na te bootsen, zodat men later
niet voor onaangename en kostbare verrassingen komt te staân.
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