
Hoge
Gezondheidsraad

Kwalificatie van cleanrooms en 
monitoring van aseptische processen 
binnen banKen voor menselijK 
lichaamsmateriaal, intermediaire 
structuren en productie-instellingen. 
Herziening aanbevelingen inzake de validatie en bewaking  
van de omgeving binnen banken en intermediaire instellingen  
voor menselijk licHaamsmateriaal (8699, 2012)
 

september 2018
hgr nr. 9453



copyright

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu

Hoge Gezondheidsraad
Victor Hortaplein 40 bus 10
B-1060 Brussel

Tel: 02/524 97 97 
E-mail:  info.hgr-css@health.belgium.be

Auteursrechten voorbehouden.
U kunt als volgt verwijzen naar deze publicatie:
Hoge Gezondheidsraad. Kwalificatie van cleanrooms en  
monitoring van aseptische processen binnen banken voor  
menselijk lichaamsmateriaal, intermediaire structuren en  
productie-instellingen. Herziening aanbevelingen inzake  
de validatie en bewaking van de omgeving binnen banken  
en intermediaire instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal  
(8699, 2012). Brussel: HGR; 2018. Advies nr. 9453.

De integrale versie van dit advies kan gedownload worden van  
de website: www.hgr-css.be

Deze publicatie mag niet worden verkocht.



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 1 − 

 
 

 

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9453 

 
Kwalificatie van cleanrooms en monitoring van aseptische processen binnen 

banken voor menselijk lichaamsmateriaal, intermediaire structuren en 
productie-instellingen  

Herziening aanbevelingen inzake de validatie en bewaking van de omgeving binnen 
banken en intermediaire instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal (8699, 2012) 

 
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium issues recommendations on qualification of cleanrooms and monitoring of aseptic 

processes for tissues establishment. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

September 20181 

 
 
 

I. INLEIDING  

Conform het Koninklijk besluit (KB) van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- 

en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren 

en distribueren van menselijk lichaamsmateriaal (KB, 2009) moeten banken voor menselijk 

lichaamsmateriaal (MLM), intermediaire structuren en productie-instellingen beschikken over 

passende voorzieningen – cleanrooms – voor het bewerken van MLM. Vooraleer in gebruik 

te worden genomen of na het uitvoeren van werken moet de goede werking van de 

cleanrooms worden aangetoond door het uitvoeren van classificatie- en kwalificatietesten. 

 

Om het risico op microbiologische besmetting, inclusief kruisbesmetting, tijdens de bewerking 

van MLM zo klein mogelijk te houden moeten aseptische processen worden geïmplementeerd 

in functie van het type MLM en de toepassing bij de mens. De doeltreffendheid van deze 

aseptische processen moet worden gemonitord aan de hand van het aantal deeltjes en het 

aantal kolonievormende eenheden (KVE) vastgesteld in de lucht, op oppervlakken, 

verbruiksproducten, apparatuur, kledij en/of vingerafdrukken. De verschillende controles 

worden vastgelegd op basis van de risicoanalyse.  

 

Advies HGR 8699 betreffende aanbevelingen inzake de validatie en bewaking van de 

omgeving binnen banken voor MLM, intermediaire structuren en productie-instellingen dateert 

van 2012. Omwille van nieuwe inzichten, technologieën en verwachtingen, alsook de revisie 

van de internationale standaard voor de classificatie en bewaking van cleanrooms (NBN EN 

ISO 14644-1 en 2), heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) beslist om advies 8699 te herzien. 

 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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Bij de evaluatie van advies HGR 8699 werden volgende problemen geïdentificeerd waarmee 

in het huidige advies rekening werd gehouden: 

 

 Advies 8699 beperkte zich tot de classificatie en monitoring van de omgeving en 

verleende geen advies over de monitoring van aseptische bewerkingsprocessen:  

o Bronmateriaal (MLM) is gelimiteerd en er is een grote intrinsieke variabiliteit 

tussen het bronmateriaal; 

o Voor bepaalde types MLM is het bronmateriaal gecontamineerd voor of tijdens 

de prelevatie; 

o Bewerking van MLM is veelal kleinschalig; 

o Er is een grote verscheidenheid in aseptische bewerkingsprocessen binnen 

verschillende types banken MLM; 

o Aseptische bewerkingsprocessen bestaan dikwijls uit vele manuele 

handelingen; 

o Niet alle prelevatie- en bewerkingsprocessen kunnen aseptisch worden 

uitgevoerd. 

 

 Afstemming met risicomanagementconcepten; 

 

 Terminologie in advies 8699 was niet altijd eenduidig; 

 

 Een nieuwe versie van de internationale standaard NBN EN ISO 14644-1 en 2 werd 

gepubliceerd in 2016 met nieuwe inzichten en technieken in het kader van de 

classificatie en monitoring van cleanrooms aan de hand van deeltjes. 
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II. CONCLUSIE 

In Europa werd in 2014 8,5 % van alle ernstig ongewenste reacties bij de transplantatie van 

MLM toegeschreven aan infecties, voornamelijk besmettingen met bacteriën en fungi. 

Infecties ten gevolge van de transplantatie van MLM vermijden vormt een belangrijke 

uitdaging voor banken voor MLM, intermediaire structuren en productie-instellingen. Hierbij 

dient rekening gehouden te worden met 4 belangrijke besmettingsrisico’s: 

 Het risico op besmetting van MLM tijdens de wegname (o.a. type omgeving waar de 

wegname plaatsvindt, blootstellingsduur van het menselijk lichaamsmateriaal aan de 

directe omgeving, onderliggende pathologie bij de donor, enz.); 

 Het risico op bijbesmetting van het MLM tijdens de bewerking (o.a. zuiverheidsklasse 

van de cleanroom waar de bewerking plaatsvindt, blootstellingsduur van het MLM aan 

de directe omgeving; aantal kritische handelingen die worden uitgevoerd; type van 

bewerking, enz.); 

 Het risico op kruisbesmetting met ander MLM (o.a. effectiviteit van de toegepaste kuis- 

en ontsmettingsprocedure; type MLM, infectieuze donoren; besmette 

verbruiksmaterialen of instrumenten, enz.); 

 Het risico op postoperatieve infecties tijdens de transplantatie of toediening van het 

MLM bij de patiënt (o.a. immuun status patiënt; toedieningsvorm, plaats van 

toediening, enz.). 

In overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving moeten banken voor MLM, 

intermediaire structuren en productie-instellingen beschikken over passende voorzieningen – 

“cleanrooms” - om de besmettingsrisico’s tijdens de bewerking van het menselijke 

lichaamsmateriaal te beheersen.  

 

De HGR beveelt aan om de geschikte luchtkwaliteit van deze cleanrooms te bepalen aan de 

hand van een gedocumenteerde risicoanalyse waarbij alle mogelijke risico’s op besmetting 

door de directe omgeving en het bewerkingsproces in rekening worden gebracht en er 

tenminste voldaan wordt aan de minimale zuiverheidsklasse zoals bepaald in het KB 2009. 

Om de kwalificatie van cleanrooms te verzekeren dient een validatie master plan opgesteld te 

worden waarin wordt bepaald welke kwalificatietesten wanneer en in welke werkingstoestand 

moeten worden uitgevoerd of herhaald. 

 

Daarnaast beveelt de HGR aan om een monitoringprogramma op te zetten om trends van 

verontreiniging en microbiologische besmetting waar te nemen tijdens het aseptische 

bewerkingsproces en tijdig correctieve maatregelen te nemen. Het monitoringprogramma 

dient op basis van een gedocumenteerde risicoanalyse kritische punten in het aseptische 

bewerkingsproces te identificeren, monitoren en op te volgen. Alert- en actiewaarden dienen 

per gecontroleerde cleanroom, werkingstoestand en aseptisch proces gespecificeerd  te 

worden.  
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2  

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

III. METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 

expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met deskundigen 

in de volgende disciplines: cel- en weefselbanking, celtherapie, klinische en farmaceutische 

microbiologie, industriële farmacie en met vertegenwoordigers van de competente overheid 

(FAGG3). De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een 

ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 

belangenconflicten beoordeeld. 

 

Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 

wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 

die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 

 

Na goedkeuring van het advies door de werkgroep en door de permanente werkgroep “Cellen, 

weefsels en organen van menselijke en dierlijke oorsprong” werd het advies tenslotte 

gevalideerd door het College. 

 
 
  

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  
3 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
Tissue banks  Tissue 

establishments 

Weefselbanken Banques de tissus Gewebebanken 

Environment, 

controlled 
 Controlled 

environment, 

Clean room 

Gecontroleerde 

omgeving 

Cleanroom 

Environnement 

contrôlé 

Salle propre 

Kontrollierte 

Umgebung 

Reinraum 

Environmental 

monitoring 
 Environmental 

monitoring 

Controle van de 

omgeving 

Contrôle de 

l’environnement 

Überwachung der 

Umgebung  

Air quality, Indoor  Air quality Luchtkwaliteit  Qualité de l’air Luftqualität  

Environmental 

microbiology 
 Environmental 

microbiology 

Omgevingsmicrobiologie Microbiologie 

environnementale 

Mikrobiologie der 

Umgebung 

Colony Count, 

Microbial 
 Colony forming unit Kolonievormende 

eenheid 

Unité formant 

colonie 

Koloniebildende 

Einheit 

Particulate Matter 

(Count) 
 Particle count Deeltjestelling Comptage 

particulaire 

Teilchenzählung 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10822982
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10822982
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IV. UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van afkortingen  
 
EC  European Commission  
EG  Europese Gemeenschap 
EN  Europese Norm 
EU   Europese Unie 
EU GMP European Union’s good manufacturing practice 
FAGG  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 
FDA  Food and Drug Administration 
FMEA  Failure mode and effects analysis  
FTA  Fault tree analysis 
GMP  Good manufacturing practice 
GTP  Good tissue practice 
HACCP  Hazard analysis and critical control points  
HEPA   High-efficiency particulate air 
HGR  Hoge Gezondheidsraad 
HVAC  Heating, ventilation, and air conditioning 
IEC  International Electrotechnical Commission 
ISO  International Organization for Standardization 
IVF  In vitro fertilization 
ICSI  Intracytoplasmatische sperma-injectie 
KB  Koninklijk besluit 
KVE  Kolonievormende eenheden 
MBV  Medisch Begeleide Voortplanting 
MLM  Menselijk lichaamsmateriaal 
NBN  Nationaal Bureau voor Normalisatie 
PIC/S  Pharmaceutical inspection co-operation scheme 
TSA  Tryptic soy agar  
ULPA   Ultra-low particulate air 
USP  United States Pharmacopeia 
VOC  Volatile organic compounds 
WHO  World Health Organisation 
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1. Definities 

Actieniveau: Het niveau van een door de gebruiker gedefinieerde parameter dat, indien 

overschreden, onmiddellijke actie vereist, inclusief onderzoek naar de oorzaak en 

corrigerende maatregelen (NBN EN ISO 14644-2, 2015). 

 

Alertniveau: Niveau van een parameter dat door de gebruiker wordt gedefinieerd en dat in 

geval van een afwijking van de normale omstandigheden snel een waarschuwingssignaal 

geeft. In geval van overschrijding moet het toezicht worden versterkt of moeten corrigerende 

maatregelen worden genomen (NBN EN ISO 14644-2, 2015). 

 

Aseptisch: Een staat van controle die wordt verkregen door een aseptische 

bewerkingsomgeving te gebruiken en de werkzaamheden zo uit te voeren dat 

microbiologische contaminatie van het blootgestelde steriele product uitgesloten is (EU GMP, 

bijlage 1, 2018 - openbare raadpleging). 

 

Classificatie: Methode om het zuiverheidsniveau van de cleanroom te beoordelen (NBN EN 

ISO 14644-1, 2015).  

 

Cleanroom: Ruimte waarbinnen de concentratie van het aantal zwevende deeltjes in de lucht 

wordt beheerst en geclassificeerd en die op zulke wijze is gebouwd en gebruikt dat de 

introductie, productie en retentie van deeltjes binnenin wordt geminimaliseerd (NBN EN ISO 

14644-1, 2015). 

 

Contaminatie: Een ongewenst contact van het MLM, tussenproduct of eindproduct met micro-

organismen of chemische onzuiverheden of met een vreemd materiaal, tijdens de bewerking, 

bemonstering, verpakking of herverpakking, opslag of transport (WHO, bijlage 5, 2011). 

 

Gesloten systeem: Een systeem waar het product of materiaal niet wordt blootgesteld aan de 

bewerkingsomgeving (WHO, bijlage 2, 2011). Buizen/leidingen die niet vóór de sterilisatie zijn 

aangesloten, moeten zodanig zijn ontworpen dat zij aseptisch kunnen worden geplaatst, bv. 

aan de hand van intrinsieke aseptische connectoren of fusiesystemen (EU GMP, bijlage 1, 

2018 - openbare raadpleging). 

 
In rust toestand (at rest): Toestand van de cleanroom waarbij alle apparatuur is geïnstalleerd 

en in werking op een manier die vooraf is bepaald, maar zonder dat er personeel aanwezig is 

(NBN EN ISO 14644-1, 2015). 

 

In werking toestand (in operation): Overeengekomen toestand waarin de cleanroom en 

microbiologische LAF-kast volgens de voorgeschreven methode werken, de apparatuur in 

werking is en het voorgeschreven aantal operatoren aanwezig is (NBN EN ISO 14644-1, 

2015).  

 

Kruiscontaminatie: Contaminatie van het verkregen MLM, tussenproduct of eindproduct met 

een ander MLM, tussenproduct of eindproduct tijdens de bewerking (WHO, bijlage 5, 2011). 

 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 7 − 

Kwalificatie: Proces om te bepalen of een entiteit - activiteit of proces, product, instelling of 

elke combinatie daarvan - in staat is om aan de gestelde eisen te voldoen (NBN EN ISO 

14644-6, 2007).  

 

Monitoring: Observeren door middel van metingen volgens een vastgelegde methode en plan 

om de goede werking van een installatie of een proces aan te tonen. Monitoring kan continu, 

sequentieel of periodiek worden uitgevoerd. De gegenereerde informatie kan gebruikt worden 

om trends waar te nemen en ter ondersteuning van de processen (NBN EN ISO 14644-2, 

2015). 

 

Werkkast waarbinnen de concentratie van het aantal deeltjes in de lucht, zowel levensvatbare 

als niet-levensvatbare deeltjes, wordt beheerst en geclassificeerd en die op zulke wijze is 

gebouwd en gebruikt dat de introductie, productie en retentie van deeltjes binnenin wordt 

geminimaliseerd. 

 

 
2. Microbiologische besmetting van MLM 

Microbiologische besmetting van weefsels en cellen getransplanteerd bij de mens kan 

aanleiding geven tot de ontwikkeling van ernstige ziekten, verlenging van de 

ziekenhuisopname of zelfs de dood van de patiënt. Vroeger werd er van uit gegaan dat het 

aantal patiënten dat microbiologisch besmette weefsel- en celgreffes toegediend kreeg 

beperkt bleef tot enkele individuele gevallen. Verschillende gedocumenteerde voorvallen, 

soms met fatale afloop, hebben de aandacht gevestigd op dit probleem (Eastlund T, 2006; 

Hinsenkamp M et al., 2011; Wang et al., 2007).  

 

Sinds 2008 hebben de lidstaten van de Europese Unie (EU), Noorwegen en Liechtenstein er 

zich toe verbonden om ernstige ongewenste voorvallen en reacties te rapporteren aan de 

Commissie die een jaarlijks biovigilantierapport opstelt (EC, 2016). In 2014 werden 1.165.510 

eenheden weefsel en cellen gedistribueerd in de EU, Noorwegen en Liechtenstein en werden 

bij 333.523 patiënten weefsel en/of cellen getransplanteerd. In totaal werden 190 ernstige 

ongewenste reacties gemeld, waarvan 109 ten gevolge van niet-reproductieve weefsels en 

81 ten gevolge van reproductieve weefsels. 20 % van de ernstig ongewenste reacties met 

niet-reproductieve weefsels werd toegeschreven aan infecties, voornamelijk besmettingen 

met bacteriën en fungi.  

 

Deze cijfers liggen in dezelfde grootte orde (1,4/100.000) als deze gerapporteerd door Wang 

in de Verenigde Staten voor de periode 2001-2004 (Wang et al., 2007). Beide rapporten lieten 

evenwel niet toe om de bron van de microbiële besmetting te achterhalen. 

 

De meeste ernstige ongewenste reacties met reproductieve weefsels betreffen genetische 

ziekten. Belangrijke kanttekening is dat 15 lidstaten op een totaal van 27 deelnemende landen 

geen enkele ernstige ongewenste reactie meldden.  

 

In 2014 werden eveneens 551 ernstige ongewenste voorvallen gerapporteerd voornamelijk 

toegeschreven aan menselijke fouten (48 %).  
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2.1. Bronmateriaal als besmettingsbron 

Een belangrijke bron van microbiologische besmetting is het MLM op zich waaruit de weefsels 

en cellen worden bereid. Het percentage besmette organen tijdens wegname schommelt 

tussen 2,2 % – 84 % (Carroll et al., 1992; Lakey et al., 1995; Lehec et al., 2009; Scharp et al., 

1992; Zibari et al., 2000). De huid is permanent gekoloniseerd met huidgerelateerde micro-

organismen (Pirnay et al., 2012) en de contaminatiegraad van gepreleveerde weefsels van 

het locomotorische stelsel schommelt tussen 8,6 % en 50 % (Barbour & King, 2003; Deijkers 

et al., 1997; Forsell & Liesman, 2000; Ibrahim et al., 2004). Zo is ook meer dan 90 % van de 

spermastalen bij prelevatie gecontamineerd (Nicholson et al., 2000; Toth & Lesser 1981; 

Masfari et al., 1986; Steyaert et al, 2000). 

 

Bij Medisch Begeleide Voortplanting is de microbiologische besmetting van cultuurdruppels 

zeldzaam maar niet uitgesloten. Microbiologische besmetting van cultuurdruppels werd enkel 

vastgesteld bij in vitro fertilisatie (IVF) en niet na intra-cytoplasmatische sperma-injectie (ICSI). 

Deze besmettingen werden voornamelijk veroorzaakt door  resistente E. coli of Candida spp. 

afkomstig uit de vagina (Kastrop et al., 2007). Wanneer dergelijke besmettingen worden 

vastgesteld worden de embryo’s in de regel niet teruggeplaatst in de baarmoeder. 

 

2.2. Besmettingsbron: verwerking van MLM en operator  

Verschillende studies toonden aan dat het aantal microbieel besmette beenmergproducten en 

cornea’s na bewerking hoger lag dan initieel vastgesteld onmiddellijk na collectie (Brothers et 

al., 2017; Prince et al., 1995; Schwella et al., 1998; Vanneaux et al., 2007). Een mogelijke 

verklaring is het grote aantal manuele interventies gangbaar tijdens bewerkingsprocessen van 

weefsels en cellen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de helft van de teruggevonden 

kiemen op de oppervlakken in gecontroleerde omgevingen behoren tot de normale huidflora 

van de mens (Cobo & Concha, 2007; Favero et al.,1966; Guns et al., 2012; Herlong et al., 

2008). Onderzoek toonde ook aan dat het al dan niet correct toepassen van aseptische 

technieken (Cobo, 2007) en het aantal manuele interventies (Akers & Agalloco, 2005) grote 

besmettingsrisico’s inhouden. Dit risico neemt wel af indien de aseptische technieken worden 

uitgevoerd in een cleanroom (Stucki et al., 2009, Akers & Agalloco, 2005). 

 

2.3. De omgeving (lucht, oppervlakken) als besmettingsbron 

Tot op vandaag zijn slechts een beperkt aantal rapporten gepubliceerd waarbij de bron van 

de besmetting kan toegeschreven worden aan de omgeving waarin de bewerking van de 

weefsels en cellen plaatsvond. 

 Arnow (1991) rapporteerde dat in een periode van 3 maand 2 patiënten besmet 

werden met Aspergillus fumigatus nadat ze lymphokine-activated killer cells van 

autologe oorsprong toegediend kregen. Onderzoek toonde aan dat de besmetting 

afkomstig was van een besmette laminaire LAF-kast en incubator. 

 Ritter (2003) stelde een significante daling vast van het aantal gecontamineerde 

perifere bloedstamcelgreffes (3,6 % naar 0,8 %) indien de bewerking plaatsvond in 

een cleanroom omgeving (GMP4 klasse A en B) in plaats van in een laminaire LAF-

kast (GMP klasse A) in een niet-gekwalificeerde laboratoriumomgeving (p < 0,0001). 

                                                
4 Good manufacturing practice 
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 Klykens (2013) stelde vast dat een achtergrondomgeving GMP klasse B een positieve 

impact had op de oppervlaktebesmetting van laminaire LAF-kast in vergelijking met 

een achtergrondomgeving klasse D. Het aantal besmette contactplaten in de laminaire 

LAF-kast nam af van 5,6 % met een GMP klasse D achtergrond naar 1,8 % met een 

GMP klasse B achtergrond. 

 

 

3. Juridisch kader 

Om een hoge kwaliteit en veiligheid voor menselijke weefsels en cellen binnen de Europese 

Gemeenschap (EG) te waarborgen implementeerde het Europese Parlement en de Raad in 

2004 een richtlijn tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, 

verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen 

(2004/23/EG). Ter uitvoering van richtlijn 2004/23/EG werden 2 dochterrichtlijnen 

uitgevaardigd waaronder richtlijn 2006/86/EG wat betreft de traceerbaarheidsvereisten, de 

melding van ernstige ongewenste voorvallen en bepaalde technische voorschriften voor het 

coderen, bewerken, preserveren, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen. 

Deze richtlijn schrijft voor dat de luchtkwaliteit tijdens de bewerking van weefsels en cellen 

van groot belang is om het risico op bijbesmetting van de weefsels en cellen in te perken.  

 

Op 19 december 2008 werd de Europese richtlijn 2004/23/EG omgezet in Belgisch recht met 

de wet inzake het verkrijgen en het gebruik van MLM met het oog op de geneeskundige 

toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek. De technische voorschriften voor 

onder andere gebouwen en voorzieningen zoals beschreven in richtlijn 2006/86/EG werden 

uitgewerkt in bijlage VII van het KB van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- 

en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren 

en distribueren van MLM, waaraan de banken voor MLM, de intermediaire structuren voor 

MLM en de productie-instellingen moeten voldoen. 

 

In de regel stelt het KB dat, indien weefsels en cellen tijdens bewerking blootgesteld worden 

aan hun directe omgeving en daarna geen microbiële inactivatie ondergaan, een luchtkwaliteit 

vereist is waarbij het aantal deeltjes en het aantal KVE van de directe bewerkingsomgeving 

voldoen aan GMP klasse A zoals omschreven in bijlage 1 bij de EU GMP (2008) en richtlijn 

2003/94/EG van de commissie.  

 

Minder stringente omgevingscondities met betrekking tot GMP klasse A kunnen aanvaardbaar 

zijn voor zover:  

 er een gevalideerde microbiële inactivatie of gevalideerde eindsterilisatie wordt 

toegepast;  

 er aangetoond is dat blootstelling aan een omgeving van klasse A schadelijk is voor 

de vereiste eigenschappen van het betrokken MLM;  

 er aangetoond is dat de wijze waarop en de weg waarlangs het MLM aan de ontvanger 

worden toegediend, van dien aard zijn dat het risico op overdracht van een bacteriële 

of fungale infectie naar de ontvanger aanzienlijk kleiner is dan bij transplantatie van 

MLM;  
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 het technisch niet mogelijk is om het vereiste proces in een omgeving van GMP klasse 

A uit te voeren, bijvoorbeeld als voor bepaalde apparatuur in de directe 

bewerkingsruimte speciale eisen gelden die niet geheel te verenigen zijn met  

klasse A. 

 

De achtergrondomgeving moet, wat betreft het aantal deeltjes en het aantal KVE, ten minste 

overeenkomen met een GMP klasse D. Voor hartkleppen, vaten, greffen van het 

locomotorische stelsel en cellen moet de achtergrondomgeving ten minste voldoen aan een 

GMP klasse C. Er wordt ook een uitzondering toegestaan indien het MLM wordt bewerkt 

binnen een gesloten systeem. Dan volstaat een achtergrondomgeving GMP klasse D. Voor 

de gameten is de GMP klasse D voldoende 

 

In overeenstemming met het KB tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen 

moeten banken voor MLM, intermediaire structuren en productie-instellingen de omgeving, 

kwalificeren en monitoren (KB, 2008). De luchtkwaliteit moet worden beoordeeld aan de hand 

van het aantal deeltjes en het aantal KVE in overeenstemming met de GMP classificaties 

zoals omschreven in de versie van bijlage 1 van de EU GMP (EU GMP, bijlage 1, 2018 – 

public consultation; EU GMP, bijlage 1, 2008). 

 
 

4. Kwalificatie van cleanrooms 

De banken voor MLM, intermediaire structuren en productie-instellingen stellen een validatie 

master plan op waarin wordt bepaald welke kwalificatietesten moeten worden uitgevoerd en 

wanneer. 

 
4.1. Classificatie van cleanrooms 

De banken voor MLM, intermediaire structuren en productie-instellingen moeten de geschikte 

luchtkwaliteit van de bewerkingsomgeving en de achtergrondomgeving specificeren in functie 

van het type MLM, het aseptische bewerkingsproces en de toepassing van het MLM bij de 

mens, waarbij ten minste voldaan wordt aan de minimale zuiverheidsklasse zoals bepaald in 

het KB (KB, 2009). De geschikte luchtkwaliteit kan bepaald worden aan de hand van een 

gedocumenteerde risicoanalyse waarbij alle mogelijke risico’s op besmetting door de directe 

omgeving en het bewerkingsproces in rekening worden gebracht. De Euro Good Tissue 

Practice (GTP) biedt een eenvoudige risicoanalysetechniek aan voor het bepalen van de 

geschikte luchtkwaliteit van de achtergrondomgeving (Euro-GTP, 2007). Er bestaan andere 

systemen, zoals norm NBN ISO 31010 (Risk managment – Risk assessment techniques). 

 

De EU GMP richtlijn stelt dat de classificatie van de cleanrooms dient te gebeuren in 

overeenstemming met richtlijn NBN EN ISO 14644-1. De instelling definieert en documenteert 

voorafgaand aan de classificatie de vooropgestelde luchtzuiverheidsklasse als “EU GMP 

klasse X” en de werkingstoestand van de cleanroom gedurende de classificatietesten als “in 

rust” of “in werking” (Tabel 1). 
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Tabel 1: Maximaal toegelaten aantal deeltjes gedurende classificatie 
(EU GMP, bijlage 1, 2018 – publieke consultatie) 

 

 Maximaal toegelaten aantal deeltjes per m³ gelijk of groter dan 0,5µm 

Klasse In rust In werking 
ISO classificatie  

in werking/in rust 

A 3.520 3.520 5/5 

B 3.520 352.000 5/7 

C 352.000 3.520.000 7/8 

D 3.520.000 Niet gespecificeerd* 8 

* Indien van toepassing dient de bank MLM eigen limieten te specificeren op basis van een 
risicoanalyse of historische data. 
 

Het classificeren van de cleanroom in rust en in werking betreft een formeel kwalificatieproces 

waarbij de instelling aantoont dat de luchtkwaliteit voldoet aan de vooropgestelde 

luchtzuiverheidsklasse. 

 

De meetresultaten in ‘rusttoestand’ zijn een maat voor de kwaliteit van de luchtzuiverheid in 

de desbetreffende omgeving. 

 

De meetresultaten “in werking” zijn een resultante van de gegenereerde vervuiling door 

operatoren, apparatuur en middelen en de capaciteit van de luchtbehandelingsinstallatie om 

de desbetreffende ruimte adequaat te zuiveren. Tijdens de classificatie in werking worden 

processen bij voorkeur gesimuleerd omdat op deze wijze het besmette startmateriaal niet kan 

interfereren met de meetresultaten. Er dient ook rekening gehouden te worden met de 

potentiële risicofactoren van een classificatie in reële omstandigheden. De classificatie van de 

luchtzuiverheid van de bewerkingsomgeving en achtergrond mag op geen enkel ogenblik de 

kwaliteit en veiligheid van het MLM in gevaar brengen. 

 

4.1.1. Aantal monsterlocaties 

Het minimale aantal monsterlocaties voor de classificatie van de luchtkwaliteit in cleanrooms 

wordt bij de initiële classificatie bepaald zoals voorgeschreven in de NBN EN ISO 14644-1 en 

is afhankelijk van de oppervlakte van de te testen ruimte uitgedrukt in m² (Tabel 2). De 

minimale locaties moeten evenwichtig verspreid worden over de te testen omgeving. Bij 

herclassificatie kunnen de locaties worden gebaseerd op een gedocumenteerde 

risicoanalyse.  
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Tabel 2: Aantal staallocaties in functie van de oppervlakte van de cleanroom  
(NBN EN ISO 14644-1) 

 
 

“De indeling en interpretatie van de testresultaten moeten worden uitgevoerd volgens de 
referentiemethode die is beschreven in bijlage 1 van de officieel geregistreerde en bekrachtigde 

norm  NBN EN ISO 14644-1:2015. “ 

 
 

4.1.2. Minimaal volume en duur meting 

NBN EN ISO 14644-1 bepaalt dat voor de classificatie een volume lucht moet worden 

gemeten waarin minimaal 20 deeltjes worden gedetecteerd. Daarnaast specificeert de norm 

dat minimaal 2 L lucht moet worden gemeten en minimaal gedurende 1 minuut moet worden 

gemeten. Het te meten luchtvolume kan worden berekend aan de hand van onderstaande 

formule waarbij C het maximaal toegelaten aantal deeltjes ≥ 0,5µm betreft (NBN EN ISO 

14644-1:2015; EU GMP, bijlage 1, 2018 –publieke consultatie). 
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4.1.3. Frequentie 

De classificatie van cleanrooms dient te gebeuren: 

 voorafgaand aan de ingebruikname bij oplevering, 

 na herinrichting of uitbreiding van de infrastructuur, indien de aanpassingen een 

invloed hebben op de luchtzuiverheid, 

 na aanpassing van het basisontwerp van de Heating, ventilation, and air conditioning 

(HVAC) installatie, 

 bij de vervanging van High-efficiency particulate air (HEPA) of Ultra-low particulate air 

(ULPA) filters, 

 minimaal 1 maal per 12 maanden (PIC/S5 PE 010-4).  

 

De classificatie en interpretatie van de testresultaten dienen uitgevoerd te worden volgens de 

referentiemethode beschreven in bijlage 1 van de NBN EN ISO 14644-1:2015.  

 

 

4.2. Andere kwalificatietesten  

4.2.1. Algemeen 

In overeenstemming met het KB tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen 

moeten banken voor MLM, intermediaire structuren en productie-instellingen alle kritische 

apparatuur en technische voorzieningen, zoals cleanrooms, identificeren en valideren (KB, 

2009). De kwalificatie van de cleanrooms is noodzakelijk om te verifiëren dat voldaan wordt 

aan vooropgestelde operationele prestatiekenmerken zoals temperatuur, relatieve 

luchtvochtigheid, concentratie van volatile organic compounds (VOC) indien van toepassing, 

verschildruk, aantal luchtwisselingen, snelheid van de laminaire luchtstroom, integriteit van 

HEPA of ULPA filters, hersteltijd, luchtstroomprofiel en –richting, enz.  

 

De instelling specificeert voorafgaand aan de kwalificatietesten acceptatiecriteria voor de 

relevante prestatiekenmerken van de cleanroom in functie van de vooropgestelde 

luchtzuiverheidsklasse, het ontwerp van de cleanroom en de werkingstoestand. Tabel 4 

neemt, ter indicatie, de aanbevolen normen en specificaties op.  

 

De microbiële lading van de bewerkings- en achtergrondomgeving tijdens werking moet 

worden bepaald als onderdeel van de kwalificatie (Tabel 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme 
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Tabel 3: Aanbevolen limieten microbiologische contaminatie in werking 

 

Klasse 
Luchtmonster 

KVE/m³ 

Sedimentatieplaat 

Ø 90mm 

KVE/4uur* 

Contactplaat 

Ø 55mm 

KVE/plaat 

A** 1 1 1 

B 10 5 5 

C 100 50 25 

D 200 100 50 

* Indien platen in functie van het proces minder dan 4 uur worden blootgesteld kunnen de aanbevolen 

limieten gebruikt worden zonder herberekening. Na 4 uur dienen platen te worden vervangen. 

** Voor bewerkingsomgevingen klasse A worden geen KVE verwacht. Elke groei geeft aanleiding tot 

een formele oorzakenanalyse. 

 

De NBN EN ISO 14644-3:2005 beschrijft de optionele kwalificatiemethodes, de wijze van 

uitvoering en rapportering van de testresultaten. 

 
Tabel 4: Optionele kwalificatietesten 

 

Test Specificaties 
Temperatuur Kalibratie van temperatuurvoelers. Er wordt gestreefd naar een temperatuur 

tussen 18°C en 24°C. Hogere temperaturen kunnen de groei van micro-
organismen bevorderen. In het algemeen wordt in het kader van de MBV6 naar 
een hogere temperatuur gestreefd. 

Relatieve 

luchtvochtigheid 

Kalibratie relatieve luchtvochtigheidsvoelers. Er wordt gestreefd naar een 

relatieve luchtvochtigheid van 30 tot 65 % om enerzijds elektrostatische 

effecten en anderzijds de groei van micro-organismen tegen te gaan. 

VOC concentratie Bepalen van de concentratie VOC aanwezig in cleanrooms voor medisch 

begeleide voortplanting. De concentratie dient zo laag mogelijk te zijn. 

Verschildruk Een verschildruk van minimaal 5 Pa tot 20 Pa (NBN EN ISO 14644-4, 2001) 

en bij voorkeur tussen 10 tot 15 Pa (EU GMP, bijlage 1, 2008) wordt 

nagestreefd tussen cleanrooms van een verschillende klasse die met elkaar 

in verbinding staan. Dit om bij het openen van de deuren onvoorziene 

dwarsstromingen omwille van turbulentie te vermijden. 

Snelheid luchtstroom 

over filter 

Gemiddelde snelheid van de luchtstroom over filters en het totaal aantal 

luchtwisselingen per uur. 

Snelheid laminaire 

luchtstroom  

De gemiddelde snelheid van de laminaire luchtstroom dient minimaal 0,2 m/s 

te zijn om obstakels of turbulentie te kunnen vermijden (NBN EN ISO 14644-

4, 2001). Voor biohazard LAF kast gelden specifieke regels. 

Filter lektest HEPA en ULPA integriteitstesten. 

Hersteltijd De tijd nodig om na generatie van deeltjes opnieuw de vooropgestelde 

classificatie aan te tonen.  

Luchtstoomprofiel Door middel van rooktesten kan een luchtsroomprofiel van de cleanroom 

gemaakt worden en op zoek worden gegaan naar locaties waar de 

luchtstoom is verstoord. 

Luchtstroomrichting Doormiddel van de ballontest kan luchtstroomrichting getest worden alsook 

locaties waar de lucht stil staat of verstoord is. 

 
  

                                                
6 MBV : Medisch Begeleide Voortplanting 
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4.2.2. Frequentie  

De frequentie van kwalificatie dient te worden gespecificeerd en gedocumenteerd door de 

banken voor MLM, intermediaire structuren en productie-instellingen aan de hand van een 

gedocumenteerde risicoanalyse. De frequentie is onder andere afhankelijk van de 

luchtzuiverheidsklasse, het ontwerp van de cleanroom en de werkingstoestand. Een 

kwalificatie van de cleanroom dient minimaal te gebeuren:  

 voorafgaand aan de ingebruikname, 

 na herinrichting- of uitbreiding van de infrastructuur, indien de aanpassingen een 

invloed hebben op de luchtzuiverheid, 

 na aanpassing van het basisontwerp van de HVAC installatie, 

 bij de vervanging van HEPA of ULPA filters. 

 

Trendanalyse van monitoring data, proceswijzigingen en ongeplande voorvallen kunnen 

aanleiding geven om bepaalde kwalificatietesten te herhalen of de frequentie van kwalificatie 

aan te passen. Bijvoorbeeld: 

 wanneer alert- en actieniveaus systematisch worden overschreden, 

 na een langdurige sluiting van de activiteiten, 

 na detectie van pathogene micro-organismen in kritische omgevingen, 

 na de aanpassing van een proces dat een invloed heeft op de cleanroom 

omgeving, 

 na het vaststellen van ongewone monitoringsresultaten, 

 na het wijzigen van de kuis- en ontsmettingsmethode, 

 na ongeplande incidenten die mogelijk aanleiding geven tot biocontaminatie. 

 

 

5. Monitoring 

5.1. Algemeen 

Het monitoren onderscheidt zich van de classificatie en kwalificatie in die zin dat het 

regelmatig gebeurt met de bedoeling om veranderingen in trends van verontreiniging en 

microbiologische besmetting tijdens het aseptische bewerkingsproces waar te nemen 

(Sandle, 2006). De bekomen waarden leveren informatie aan over de fysische constructie van 

de cleanroom, prestaties van het luchtbehandelingsysteem of HVAC, aseptisch 

bewerkingsproces, operatoren en de reinigings – en ontsmettingsprocessen.  

 

De mogelijke besmetting van het bronmateriaal of de aanwezigheid van verstorende 

apparatuur zoals microscopen hoeft geen belemmering te zijn om een monitoringprogramma 

te implementeren. De doelstelling van het monitoringprogramma is om alle mogelijke risico’s 

op bijbesmetting tijdens het bewerkingsproces te identificeren door middel van een 

gedocumenteerde risicoanalyse en vervolgens de geïdentificeerde kritische stappen of 

locaties te monitoren aan de hand van prestatiekenmerken zoals aantal deeltjes in de lucht, 

aantal KVE, enz. 

 

Classificatieresultaten, kwalificatieresultaten, resultaten van media filters en 

validatieresultaten van het aseptische bewerkingsproces kunnen belangrijke informatie 

aanleveren en worden bij voorkeur opgenomen in de gedocumenteerde risicoanalyse.  
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De IEC7/ISO 31010 beschrijft een uitgebreide lijst met risicoanalysetechnieken die kunnen 

worden toegepast, elk met hun voor- en nadelen. Onderstaande indicatieve lijst van 

risicoanalysetechnieken worden regelmatig gebruikt in het kader van de monitoring van 

cleanrooms en aseptische bewerkingsprocessen: 

 Akers-Agalloco, methode specifiek ontwikkeld om de risico’s van aseptische 

processen in te schatten en te optimaliseren, 

 Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), methode die helpt om kritische 

punten in het aseptische proces te identificeren, 

 Failure Mode Effect Analysis (Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) /FMECA), 

methode die toelaat om een risicoscore toe te kennen aan individuele processtappen; 

 Oorzakenboom analyse (Fault tree analysis, FTA), methode die helpt om de 

basisoorzaken van een incident vast te stellen.  

 

Aan de hand van de gedocumenteerde risicoanalyse worden de kritische stappen en locaties 

van het aseptische proces bepaald, alsook de frequentie van uitvoeren en het type 

monitoringtest die het beste past om mogelijke verontreiniging op te sporen:  

 

 Meting van het aantal deeltjes ≥ 0,5µm en ≥ 5,0µm (NBN EN ISO 14644-2), 

 Meting van het aantal KVE in een luchtmonsters (NBN EN ISO 14698-1), 

 Meting van de sedimentatiegraad van KVE (NBN EN ISO 14698-1), 

 Meting van het aantal KVE op oppervlakken (NBN EN ISO 14698-1), 

 Metingen van het aantal KVE op handschoenen (EU GMP), 

 Verschildrukmeting (NBN EN ISO 14644-2). 

 

5.2. Alert en actieniveaus 

In het kader van de monitoring van cleanrooms moeten banken voor MLM, intermediaire 

structuren en productie-instellingen per gecontroleerde cleanroom en werkingstoestand de 

alert- en actieniveaus bepalen. Deze limieten worden vastgesteld en aangepast na overleg 

met een multidisciplinair team (personen betrokken bij het aseptische proces en de werking 

van de cleanroom) op basis van de trends die tijdens de kwalificatie en periodieke monitoring 

van de cleanrooms werden geregistreerd.  

 

De aanbevolen limieten voor de monitoring van het totaal aantal deeltjes in de lucht en het 

aantal KVE in de lucht, op oppervlakken, kledij en vingertoppen worden weergegeven in tabel 

5 en 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 IEC: International Electrotechnical Commission 
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Tabel 5: Aanbevolen limieten voor deeltjesconcentratie in de lucht tijdens monitoring  

(levende en niet-levensvatbare deeltjes). 

 

Klasse 

Aanbevolen limieten voor deeltjes   

≥ 0,5 µm/m³ 

Aanbevolen limieten voor deeltjes   

≥ 5,0 µm/m³ 

In werking In rust* In werking In rust* 

A 3.520 3.520 20 20 

B 352.000 3.520 2.900 29 

C 3.520.000 352.000 29.000 2.900 

D 
Limiet gebaseerd op 

risicoanalyse 
3.520.000 

Limiet gebaseerd op 

risicoanalyse 
29.000 

*In rust: Metingen worden uitgevoerd kort na het beëindigen van het kuis- en ontsmettingsprogramma 

zonder dat er personeel aanwezig is. 

 

Tabel 6: Aanbevolen limieten microbiologische contaminatie in werking tijdens monitoring 

 

Klasse 
Luchtmonster 

KVE/m³ 

Sedimentatieplaat 

Ø 90mm 

KVE/4uur* 

Contactplaat 

Ø 55mm 

KVE/plaat 

Vingerafdrukken 

beide handen 

KVE/handschoen 

A** 1 1 1 1 

B 10 5 5 5 

C 100 50 25 - 

D 200 100 50 - 

* Indien platen in functie van het proces minder dan 4 uur worden blootgesteld kunnen de aanbevolen 

limieten gebruikt worden zonder herberekening. Na 4 uur dienen platen te worden vervangen. 

** Voor bewerkingsomgevingen klasse A worden geen KVE verwacht. Elke groei geeft aanleiding tot 

een formele oorzakenanalyse. 

 

5.3. Frequentie  

De frequentie is onder andere afhankelijk van het type MLM, de contaminatiegraad van het 

bronmateriaal, de luchtzuiverheidsklasse van de bewerkingsomgeving en zijn achtergrond, de 

werkingstoestand, de aanwezige apparatuur, de verbruiksproducten en de opzet van het 

aseptische bewerkingsproces.  

 

Banken voor MLM, intermediaire structuren en productie-instellingen die voorafgaand aan de 

transplantatie nog niet beschikken over de resultaten van microbiologische controle op het 

eindproduct dienen hiermee rekening te houden bij het bepalen van de frequentie van 

monitoring. Monitoring trends zijn op dat ogenblik de enige indicatie dat de cleanroom en het 

aseptische proces onder controle zijn. 
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Tabel 7: Aanbevolen frequenties voor monitoring (PIC/S PE 010-4) 

 

 Omgeving bereiding Achtergrondomgeving 

Verschildruk tussen ruimtes Voorafgaand aan de start van 

een sessie van bereidingen, 

meestal dagelijks, bij voorkeur 

continu. 

Voorafgaand aan de start van 

een sessie van bereidingen, 

meestal dagelijks, bij voorkeur 

continu. 

Deeltjes Trimestrieel in werking. Trimestrieel in werking. 

Sedimentatieplaten Elke sessie van bereidingen. Wekelijks in werking. 

Vingerafdrukken Op het einde van elke sessie 

van bereidingen. 

Op het einde van elke sessie 

van bereidingen. 

Contactplaten/swabs Wekelijks in werking. Maandelijks in werking. 

Air sampler Trimesterieel in werking. Trimesterieel in werking. 

 

De aanbevolen frequenties betreffen indicatieve frequenties die kunnen worden gebruikt voor 

het opstarten van een monitoringprogramma. Aan de hand van een gedocumenteerde 

risicoanalyse, functie van het type van MLM en van de wijze van toepassing en trends van 

monitoring resultaten kan bepaald worden om de frequentie van monitoring aan te passen.  

 

 

6. Testmethodes 

6.1. Deeltjestellingen 

6.1.1. Toestel 

Deeltjestellers bepalen het aantal en de concentratie van de deeltjes in de lucht. Ze detecteren 

zowel levensvatbare als niet-levensvatbare deeltjes zonder onderscheid te maken. De keuze 

van een deeltjesteller kan gebeuren, rekening houdend met het luchtdebiet van het toestel in 

functie van de collectietijd van het luchtmonster. Er kan een keuze gemaakt worden tussen 

‘handheld’, ‘portable’ en ‘continue’ meettoestellen. Deeltjestellers moeten jaarlijks worden 

gekalibreerd (NBN EN ISO 21501-4, 2007). 

  

6.1.2. Meting 

Het minimale volume van het luchtmonster of de duur van de meting zijn afhankelijk van de 

gewenste doelstelling: classificatie of monitoring.  

 

Classificatie 

De NBN EN ISO 14644-1 bepaalt dat voor de classificatie een volume lucht moet worden 

gemeten waarin minimaal 20 deeltjes worden gedetecteerd. Daarnaast specificeert de norm 

dat minimaal 2 L lucht moet worden gemeten en minimaal gedurende 1 minuut moet worden 

gemeten. Het te meten luchtvolume kan worden berekend aan de hand van onderstaande 

formule waarbij C het maximaal toegelaten aantal deeltjes betreft gespecificeerd voor de 

grootste deeltjesgrootte van de betrokken klasse. 
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De kop van de isokinetische sonde moet worden gepositioneerd in de richting van de laminaire 

luchtstroom. In het geval van een turbulente luchtstroom moet de sondekop verticaal naar 

boven gepositioneerd worden. De deeltjesteller moet zich in een lage positie bevinden om de 

afdaling van de deeltjes door zwaartekracht te vergemakkelijken. De slang die de kop van de 

sonde en de meter verbindt, moet zo kort mogelijk zijn, zonder bochten.  

 

Monitoring 

Indien de test wordt ingezet om een momentopname te meten in een achtergrond wordt veelal 

gekozen voor een handheld of portable toestel met een debiet van 25, 50 of 100L/minuut. Het 

ingestelde volume van het luchtmonster is in dit geval afhankelijk van de verwachte graad van 

verontreiniging van de meetlocatie en de duur van de meting.  

 

Indien de monitoringtest wordt ingezet om het aseptische bewerkingsproces te monitoren 

tijdens werking wordt veelal gekozen voor volcontinue air sampler met een laag debiet. In 

deze specifieke omstandigheden is de verwachte graad van verontreiniging zeer laag (GMP 

klasse A).  

 

6.1.3. Interpretatie 

In het kader van de classificatie van cleanrooms dienen alle individuele waarden van elke 

monsterlocatie te vallen binnen de limieten van de GMP klasse waarbinnen de betrokken 

ruimte wordt geclassificeerd.  

 

In het kader van de bewaking moet iedere bank voor MLM per gecontroleerde omgeving de 

alert- en actieniveaus bepalen. Deze limieten kunnen bepaald en aangepast worden op basis 

van trends waargenomen tijdens de kwalificatie en periodische bewaking van de ruimten en 

na overleg met een multidisciplinair team. 

 

6.2. Sedimentatieplaten 

6.2.1. Algemeen 

Friberg (1999a; 1999b) stelde met sedimentatieplaten een relatie vast tussen wondinfecties 

en microbiologische verontreiniging van de directe omgeving in operatiezalen met een 

laminaire luchtstroming. Deze relatie werd niet vastgesteld indien er gebruik werd gemaakt 

van een air sampler (Friberg et al., 1999a). Whyte (1996) kwam tot een gelijkaardig besluit in 

een farmaceutische productieomgeving. Hij stelde vast dat het gebruik van sedimentatieplaten 

de beste methode was voor het kwantificeren van een mogelijke microbiologische besmetting 

in afvulsystemen onder laminaire luchtstroming. 

 

6.2.2. Meting 

Voor de bepaling van het aantal KVE door sedimentatie wordt gebruik gemaakt van steriele 

kweekbodems ( 90 mm). De kweekbodems worden gedurende de duur van het aseptische 

proces blootgesteld aan de omgeving. De besmettingsgraad wordt uitgedrukt als KVE/duur 

blootstelling/kweekbodem ( 90 mm) (EU GMP, 2008; FDA, 2004; USP, 2010; WHO, 2011). 
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Kweekbodems gedurende meer dan 2 uur blootstellen aan laminaire en turbulente 

luchtstromen leidt tot meer dan 10 % gewichtsverlies van de agar (Guns et al., 2012) en 

viabiliteitsverlies van micro-organismen met 8 % (Deschenes, 2008). Indien platen in functie 

van het proces minder dan 4 uur worden blootgesteld kunnen de aanbevolen limieten gebruikt 

worden zonder herberekening. Na 4 uur dienen platen te worden vervangen (Tabel 6). 

 

6.2.3. Kweekbodem 

De NBN EN ISO 14698-1 (2003) adviseert het gebruik van een niet-selectieve kweekbodem 

voor het opsporen van biocontaminatie in cleanrooms. Het eventuele gebruik van selectieve 

kweekbodems voor gisten en schimmels is al jaren onderwerp van debat onder 

farmaceutische microbiologen (Clontz, 2009). De USP8 aanvaard Tryptic Soy Agar (TSA) als 

kweekbodem voor het opsporen en kwantificeren van de meeste omgevingskiemen in 

cleanrooms en dit voor zowel bacteriën als gisten en schimmels. Alternatieve kweekbodems 

zijn eveneens toegelaten indien kan aangetoond worden dat zij voldoen aan het 

vooropgestelde doel.  

 

6.2.4. Kweek 

De ideale kweekcondities zijn afhankelijk van het type van micro-organismen: bacteriën bij 30-

35°C gedurende 2 tot 5 dagen en gisten/schimmels bij 20-25°C gedurende 5 tot 7 dagen (NBN 

EN ISO 14698-1:2003; FDA, 2001; FDA, 2004; Clontz, 2009). Indien men het aantal 

kweekbodems wenst te beperken is een gefaseerde kweek gedurende 5 tot 7 dagen een 

aanvaarde methode waarbij de kweekbodems gedurende een aantal dagen bij 20 tot 25°C en 

een aantal dagen bij 30 tot 35°C worden geïncubeerd (Guns et al., 2012; Herlong et al., 2008; 

Moldenhauer, 2005; WHO, 2011). Omgekeerde volgorde is ook acceptabel. 

 

6.2.5. Interpretatie 

De limieten zoals gespecificeerd in de EU GMP bijlage 1 betreffen aanbevolen limieten in 

operationele toestand. Indien platen in functie van het proces minder dan 4 uur werden 

blootgesteld kunnen de aanbevolen limieten gebruikt worden zonder herberekening.  

 

In het kader van de kwalificatie en monitoring dienen de resultaten te worden geëvalueerd 

zoals beschreven in de NBN EN ISO 14698-2 en EU GMP bijlage 1: 

 in functie van het type kiem, vb. veranderingen in het type flora of het aantal 

waargenomen KVE, 

 in functie van de vooropgestelde alert- en actieniveau’s, vb. een stijgend aantal 

overschrijdingen van alert- en actieniveau’s of een voortdurende overschrijding van 

alert niveau, 

 in functie van het aantal monsters en de monsterlocatie, 

 in functie van de detectiemethodes, 

 rekening houdend met het schoonmaakproces, vb. éénmalige overschrijdingen van 

alert- en actieniveau’s volgend op een gepland preventief onderhoud, 

 met opvolging van trends en afwijkingen, vb. regelmatig terugkerende overschrijdingen 

met eenzelfde oorzaak. 

                                                
8 United States Pharmacopeia 
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Micro-organismen gedetecteerd tijdens monitoring in een zone klasse A of B worden bij 

voorkeur geïdentificeerd tot op specieniveau, alsook hun mogelijke impact op de cellen en 

weefsels.  

 

6.3. Contactplaten 

6.3.1. Meting 

Voor het opsporen van het aantal KVE op oppervlakken wordt standaard gebruik gemaakt van 

steriele contactplaten ( 55 mm) met kweekbodem. De contactplaten worden gedurende 

enkele seconden licht aangedrukt op het oppervlak. De besmettingsgraad wordt uitgedrukt als 

KVE/contactplaat ( 55 mm) (EU, 2008; FDA, 2001; FDA, 2004; USP, 2010). 

In het geval van oneffen oppervlakken kan er overwogen worden om over te schakelen op de 

wissermethode waarbij een oppervlakte van 24 tot 30 cm² wordt afgestreken. De wisser wordt 

vervolgens in een steriele buffer gebracht met gekend volume waarvan 0,1 ml wordt uitgeënt 

op een kweekbodem (USP, 2010). De reproduceerbaarheid van deze methode is zeer 

beperkt. 

 

6.3.2. Kweekbodem 

Er kan worden gekozen voor dezelfde bodem als besproken onder punt 6.2.3. aangevuld met 

inhiberende agentia tegen de residuen van de ontsmettingsmiddelen gebruikt in de betrokken 

cleanroom. Tot op heden is geen enkel commercieel beschikbaar neutraliserend agens in 

staat om alle types van ontsmettingsmiddel te neutraliseren. Leveranciers maken veelal 

gebruik van een mix van neutraliserende agentia met wisselende samenstelling en 

concentratie wat een vergelijking vrijwel onmogelijk maakt. Sutton (2002) bracht 6 

kweekmedia met verschillende mengelingen van neutraliserende agentia in contact met 13 

commercieel beschikbare biocides. Geen enkel kweekmedium bleek vervolgens adequaat in 

opgroeien van alle in de index voorgeschreven micro-organismen. De keuze van 

neutraliserende agentia moet gebeuren in functie van het gebruikte ontsmettingsmiddel.  

 

6.3.3. Kweek 

Zie punt 6.2.4. 

 

6.3.4. Interpretatie 

Zie punt 6.2.5. 
 

6.4. Air sampler 

6.4.1. Toestel 

Het bepalen van het aantal KVE door collectie van een luchtmonster met een ‘air sampler’ 

wordt door zowel de Amerikaanse farmacopee (USP), de EU GMP als de Current Good 

Tissue Practice (cGTP) (FDA, 2001) naar voor geschoven als de referentiemethode voor het 

kwalificeren en monitoren van de microbiologische luchtverontreiniging in cleanrooms.  
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Er worden echter grote verschillen in collectie-efficiëntie vastgesteld tussen de verschillende 

commercieel beschikbare air samplers (Bonadonna & Marconi, 1994; Gangneux et al., 2006; 

Lee K, 2004; Ljungqvist & Reinmuller 2000; Pasquarella et al., 2000; Shintani et al., 2004; 

Whyte et al., 2007; Yao & Mainelis, 2006). Deze verschillen zijn te wijten aan de gebruikte 

technologie in het toestel. Het beschermen van het groeipotentieel en de biologische integriteit 

van de micro-organismen na de impact op de voedingsbodem is cruciaal. Vooral het aantal 

enkelvoudige bacteriën met een diameter van 0,5 tot 1,0 µm wordt onderschat (Yao & 

Mainelis, 2006). Rekening houdend met het gegeven dat 1/3 van de levensvatbare deeltjes 

afgescheiden door de operators kleiner zijn dan 2,1 µm (Ljungqvist & Reinmuller, 2007) moet 

de voorkeur uitgaan naar air samplers met een zo laag mogelijke ‘cut-off’ diameter (d50). Deze 

‘cut-off’ waarden kunnen worden aangeleverd door de leverancier van het toestel. 

 

Sommige leveranciers van air samplers bieden monsterkoppen aan met een verschillend 

aantal perforaties en/of een verschillende diameter van perforatie. In deze gevallen dient de 

leverancier een correctietabel aan te leveren. 

 

6.4.2. Meting 

Het gebruik van een microbiologische ‘air sampler’ heeft een directe impact op de omgeving 

van de meting door hun fysieke aanwezigheid en het opzuigen van luchtmonsters aan een 

debiet van 28 tot 100 L/minuut (Pasquarella et al., 2000). Het is bijzonder moeilijk om de 

steriliteit van een handheld air sampler te verzekeren. Daar het gebruik van een hoogvolume 

handheld air sampler een besmettingsrisico inhoudt wordt het gebruik ervan afgeraden voor 

de monitoring van aseptische bewerkingsprocessen. Een remote airsampler kan hier een 

oplossing bieden. 

 

Het minimale volume van het luchtmonster of de duur van de meting zijn afhankelijk van de 

gewenste doelstelling van de monitoringtest. Indien de monitoringtest wordt ingezet om een 

momentopname te meten in een achtergrond wordt veelal gekozen voor een hoogvolume 

handheld airsampler met een debiet van 100 L/minuut en een impactsnelheid van < 20 m/sec. 

Het ingestelde volume van het luchtmonster is in dit geval afhankelijk van de verwachte graad 

van verontreiniging van de meetlocatie. Er wordt enerzijds een zo groot mogelijk volume 

gemeten om een representatief luchtmonster te garanderen en anderzijds dient het 

meetresultaat < 100 KVE per plaat te zijn om telfouten te vermijden. 

 

Indien de monitoringtest wordt ingezet om het aseptische bewerkingsproces te monitoren 

wordt veelal gekozen voor remote air samplers met een laag debiet (25 tot 50 L/minuut). In 

deze specifieke omstandigheden is de verwachte graad van verontreiniging zeer laag (GMP 

klasse A). De beperkende factor in deze test is de graad van uitdroging van de 

voedingsbodem bij langdurige metingen. 

 

6.4.3. Kweekbodem en kweek 

Zie punt 6.2.3. en 6.2.4 

 

6.4.4. Interpretatie 

Zie punt 6.2.5.  
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VI. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Johan GUNS en het 
wetenschappelijk secretariaat door Muriel BALTES. 
 
DE VOS Daniel Celtechnologie LabMCT MHKA 
ECTORS Nadine Geneeskunde, pathologische 

anatomie 
KUL 

GIET Olivier Biologie, kwaliteitscoördinator CHC Luik 
GLORIEUX Sarah Weefselbanking UZGent 
GUNS Johan Medisch-sociale wetenschappen UZ Brussel 
JANSENS Hilde Ziekenhuishygiëne, medische 

microbiologie 
UZA 

JANSSENS Ronny Voortplantingsgeneeskunde, 
embryologie 

UZBrussel 

LAMBERT Vincent Biologie, kwaliteitscoordinator 
bank voor ogen 

CHU Liège 

THONON Fabienne Kwalitietsverantwoordelijk, 
embryologie 

CHU Luik 

VANSTEENBRUGGE 
Anne 

Voortplantingsgeneeskunde, 
embryologie 

CHIREC 

VERBEKEN Gilbert Biologie, QA/QC/RA LabMCT MHKA 
 
De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van het 
advies. 
 
DUFRANE Denis Weefsels-en celtherapie 

 
Grand Hôpital de 
Charleroi 

 
De volgende administraties werden gehoord: 
 
GOLNEZ Jean-Luc Inspectie GMP FAGG 
LHOIR André Coordinator menselijk 

lichaamsmateriaal 
FAGG 
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http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten


 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 29 − 

De permanente werkgroep “Cellen, weefsels en organen van menselijke en dierlijke 
oorsprong”  heeft het advies goedgekeurd. Het voorzitterschap van de permanente werkgroep 
werd waargenomen door Hilde BEELE en het wetenschappelijk secretariaat door Muriel 
BALTES. 
 
BEELE Hilde Geneeskunde, dermatologie UZ Gent 

DELFORGE Alain Geneeskunde, celtherapie ULB 

JASHARI Ramadan Hartchirurgie, bewaring van 
cardiovasculair weefsel 

Cliniques St Jean 

PADALKO Elizaveta Klinische biologie, virologie UZ Gent 

PIRNAY Jean-Paul Medische wetenschappen MHKA 

VAN RIET Ivan Geneeskunde, celtherapie UZ Brussel 

 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 
 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be
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