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Flowmeters en vacuümregelaars:

vaak onderschat en 
ondergewaardeerd
Flowmeters en vacuümregelaars worden dagelijks in zieken-
huizen toegepast en daardoor vaak als gebruiksartikel van 
een lage prioriteit, aangemerkt. Het tegendeel zou echter 
het geval moeten zijn!

Ten aanzien van flowmeters en vacuümrege-

laars gelden voor fabricage en gebruik inter-

nationaal ISO normen. Van toepassing zijn, voor 

flowmeters: NEN-EN-ISO 15002:2008 en voor 

vacuümregelaars: NEN-EN-ISO 10079:2009.

Vermeld moet worden dat het gebruik van nor-

men bij de productie van een product aan te ra-

den is, echter niet verplicht.

Met deze normen als basis, wordt in dit artikel 

één en ander toegelicht. Doel is de aanwezige 

kennis van deze producten te vergroten. 

FLOWMETERS

Dit artikel beperkt zich tot de medische flow-

meters zoals die in de ziekenhuizen en klinie-

ken algemeen in gebruik zijn. Flowmeters wor-

den breed toegepast om diverse medische gassen 

(= medicijnen) aan patiënten toe te dienen. 

De norm van toepassing op flowmeters is de 

NEN-EN-ISO15002. Deze geldt sinds 2008.

In de norm wordt in het bijzonder aandacht ge-

geven aan aspecten als:

• Veiligheid;

• Gasspecificiteit;

• Geschiktheid van toegepaste materialen;

• Nauwkeurigheid;

• Testen;

• Identificatie en

• Handleidingen.

Flowmeters zijn er in varianten. De hier be-

sproken uitvoering is die waarmee in een 

buis d.m.v. een drijver (vlotter) en regelkraan 

(naaldafsluiter) de afgeleverde/toegediende hoe-

veelheid gas geregeld en weergegeven wordt. De 

meest belangrijke kenmerken van en gestelde ei-

sen aan deze apparatuur, zijn:

• De materialen die toegepast worden, moeten 

bestand zijn tegen corrosie door het gas of de 

gasmix dat er doorheen stroomt. Bijvoorbeeld 

bij 100% zuurstof kan niet elk willekeurig ma-

teriaal worden gebruikt. Dit geldt in het bijzon-

der voor eventueel toegepaste borgmiddelen en 

vetten. Algemene stelregel in de gassenwereld is 

om nergens olie/vetten toe te passen en zeer ze-

ker niet bij zuurstof. Dit is absoluut verboden. 

Er zijn wel zeer specifieke vetten verkrijgbaar 

voor zuurstof maar deze worden hier niet be-

noemd om verwarring te voorkomen.

• In de inlaat van de flowmeter dient een ver-

vangbaar filter geplaatst te zijn met een door-

laatbaarheid niet groter dan 100 µm.

• De uitlaat kan in verscheidene uitvoeringen 

zijn, maar helaas wordt er voor de diverse gas-

sen geen verschil in gasspecifieke maatvoering 

vereist.

• Er worden eisen gesteld aan mechanische 

sterkte: een flowmeter dient gedurende 5 mi-

nuten bestand te zijn tegen een druk van 1.000 

kPa of 10 Bar.

• Tolerantie voor lekkage: Er mag niet meer dan 

0,5 ml. gas per minuut weglekken.

• De flow wordt afhankelijk van de capaciteit 

aangegeven in units van l/min of ml/min.

• De flow-nauwkeurigheid bedraagt:

  Bij flowbuizen boven de 1,0 l/min.: ±10% van de 

aangegeven flow tussen 10% en 100% van de vol-

ledige schaal, of ± 0,5 l/m (de grootste waarde); 

bij buizen tot 1,0 l/min. is dat ±10 % van de 

volledige schaal.

• De positie van de regelkraan ten opzichte van 

de flowbuis is van cruciaal belang in het geval 

van weerstand voor de gasstroom in het toe-

dieningsysteem (de slangen en verdere ap-

paratuur tussen de regelaar en de patiënt). 

Voor uitleg, zie de kadertekst.

• Bij tegendruk gecompenseerde flowmeters  

dient de kalibratiedruk op de buis vermeld te zijn. 

Ook dit is een vaak ondergewaardeerd aspect. 

Voorbeeld: Als een dergelijke flowmeter ge-

kalibreerd is op de Europese druk 60 Psi, 

(ca. 4 Bar), maar er staat 5 Bar op het zie-

kenhuisnet, dan constateert de technicus 

bij controle met een testapparaat, een 25% 

hogere flow dan de flowmeter aangeeft. 

Logisch, het gas wordt onder een ca. 25% ho-

gere druk gezet (gecomprimeerd) en dat zie je 

bij het meten op atmosferische druk, terug.
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Hoe (de weerstand van) een medicijnvernevelaar 
de ingestelde hoeveelheid gas verstoort.
De positie van de regelkraan van de flowmeter kan 
vóór of na de flowbuis zijn.
Is de plaats ná de flowbuis (gezien vanaf de muuraan-
sluiting), dan is er sprake van een zgn. “tegendruk 
gecompenseerde” flowmeter. De regelkraan bevindt 
zich tussen de patiënt en flowbuis. De aanwijzing 
van de geleverde gashoeveelheid zal correct zijn. 
Als een vernevelaar echter wordt aangesloten aan 
een niet-tegendruk gecompenseerde flowmeter, (de 
regelkraan bevindt zich vóór de flowbuis) zal dit van 
invloed zijn op de nauwkeurigheid en de ingestelde 
waarde. De flow wordt immers door de weerstand 
van de vernevelaar enigszins gecomprimeerd waar-
door deze lager wordt in de flowbuis en de uitlezing 
een volstrekt andere waarde laat zien dan de hoe-
veelheid gas die in werkelijkheid op aan de patiënt 
wordt toegediend. Met andere woorden: wat er afge-
lezen wordt is niet wat de patiënt toegediend krijgt. 
Velen zijn onbekend met dit fenomeen of onder-
schatten de foutmarge die hier ontstaat.
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• De regelkraan mag niet zonder gebruik van ge-

reedschap verwijderd kunnen worden.

• De werking van de regelknop moet zodanig 

zijn dat alleen bij het linksom draaien er een 

toename van flow is.

• Flowmeters dienen gemarkeerd te zijn met een 

verwijzing naar het gas waarvoor zij bestemd 

zijn. Dit moet in de vorm van het relevante 

symbool. Daarnaast mag dit ook worden aan-

gegeven met de naam van de gassoort en/of 

met de overeenkomstige ISO kleuren. Bijvoor-

beeld wit voor zuurstof en zwart-wit voor me-

dische perslucht.

• Verder dienen de volgende gegevens op de 

flowmeter te zijn aangebracht:

- De naam van de fabrikant of distributeur;

- Een nummer waarmee de meter traceerbaar is. 

Bijvoorbeeld een serienummer en het jaar van 

productie;

- De van toepassing zijnde inlaatdruk/kalibratie;

- Een aanduiding voor toename flow;

- Op welk punt op de drijver de uitlezing van 

toepassing is;

- De ingangsdruk waarvoor de flowmeter is ge-

kalibreerd;

- Een symbool voor het niet-gebruiken van olie.

Bij elke flowmeter behoort een gebruiksaanwij-

zing meegeleverd te worden. Deze gebruiksaan-

wijzing moet in de Nederlandse taal zijn geschre-

ven of vertaald. Dit is slechts een kleine greep van 

relevante zaken uit de norm voor flowmeters.

VACUÜMREGELAARS

Ook ten aanzien van vacuümregelaars wordt dik-

wijls gedacht dat deze een lage risicofactor heb-

ben. Daarmee worden de risico’s voor de patiënt 

overeenkomstig onderschat, met alle gevolgen 

van dien. Vacuümregelaars zijn er al vele jaren en 

worden vrijwel dagelijks gebruikt. Men ziet ze als 

een alledaags product. Echter niets is minder waar. 

Als gevolg van niet-correct gebruiken van vacu-

umregelaars, kan er wel degelijk behoorlijke scha-

de worden berokkend aan de patiënt. Ofwel er is 

een hoge risico factor!

 

De norm voor vacuümregelaars is al een aantal 

jaren actueel, maar pas in de laatste tijd is er wat 

meer belangstelling voor de eisen die er in gesteld 

worden. Aan de hand van NEN-EN-ISO 10079-

3:2009 volgt hier een toelichting. In deze norm 

wordt onder meer ingegaan op reiniging en des-

infectie, maar vooral op de eisen waaraan de rege-

laar in het specifieke zuigdebiet dient te voldoen.

GOEDE WERKING

De werking van een goede vacuümregelaar be-

staat niet alleen uit het kunnen bereiken van wat 

op de klok of manometer kan worden afgelezen, 

maar vooral uit de werking die niet zichtbaar 

is: de “flow (= capaciteit)” ofwel de hoeveelheid 

luchtverplaatsing. Vaak ziet men in klinieken dat 

de vacuümregelaar altijd op vol-vermogen staat. 

Dat is dikwijls een druk van min 80 - 100 kPa. 

overeenkomend met min 600-700 mmHg.

Dat is bijna min 1 Bar onderdruk! Moet u om te 

voelen hoe sterk dat is, de slang of katheter eens 

op uw tong zetten…. Het valt best tegen.

UITZUIGEN VAN EEN PATIËNT

Het uitzuigen van patiënten is een keten van pro-

ducten en handelingen die elkaar beïnvloeden.

Te beginnen vanaf de patiënt terugkijkend naar 

het vacuüm gastappunt, is het volgende van be-

lang:

• De lengte en diameter van de katheter;

 het verbindingsstukje naar de zuigslang;

 de zuigslang met een bepaalde lengte en dia-

meter;

• de connectie op de opvangpot;

• de pot zelf die vaak bestaat uit een disposable 

opvangzak waar aan de buitenkant gezogen 

wordt;

• de verbinding aan de uitgang van de opvang-

pot;

• de slang naar de regelaar;

• de overloopbeveiliging;

• de regelaar zelf;

• de aansluitconnector van de regelaar en als 

laatste

• het gasafnamepunt zelf.

Op al deze individuele onderdelen kan een ver-

vuiling, vernauwing of verstopping zitten, die be-

paalt of er effectief gezogen kan worden of niet.

Weerstand

Weerstand is de grootste “boosdoener” in het uit-

zuigproces.

Soms wordt er door “hulpvaardige” collega’s ver-

bindingsstukjes aangereikt waarmee alles aan el-

kaar gezet kan worden. Dit kunnen stukjes zijn 

die bij intraveneus gebruik behoren waarbij een 

aanzienlijk kleinere diameter van toepassing is. 

Blaas maar eens door zo’n kleine opening en u 

voelt de weerstand.

Soms wil men zich flexibel kunnen opstellen en 

gebruikt daarom slangen die wel 8-10 meter lang 

zijn. Kan men zo lekker uit de voeten… Vraag in 

zo’n geval eens of men geprobeerd heeft door een 

Procedures en Kwaliteitssysteem. 
Met een norm wordt ernaar gestreefd gevaren en ri-
sico’s omlaag te brengen. Het is geen controle op for-
maliteiten, maar eerder een hulpmiddel om de kwa-
liteit van het product te kunnen meten. In de zorg 
is een norm dus een richtlijn om de “Kwaliteit van 
Zorg” te verbeteren. Normen geven een technische 
invulling aan de voorschriften uit de Europese richt-
lijn 93/42/EEC (aangevuld met versie M5) Medical 
Devices Directive. 
Iedereen die werkt met medische gassen en bijbe-
horende apparatuur als flowmeters, regelaars, enz. 
wordt van harte aangeraden kennis te nemen van de 
relevante van toepassing zijnde ISO-normen. Deze 
zijn verkrijgbaar bij NEN Het Nederlands Normalisa-
tie instituut in Delft. Informatie: advies.medisch@
nen.nl.

Medische gassen
NEN-EN-ISO 15002:2008 Volumestroommeters voor 
aansluiting op afnamepunten van leidingsystemen 
voor medische gassen;
NEN-EN-ISO 10079-1:2009 Volumestroommeters 
voor aansluiting op afnamepunten van leidingsys-
temen voor medische gassen;
NEN-EN-ISO 5359:2008/A1:2012 Lagedrukslang-
stellen voor gebruik met medische gassen.

Vacuümregelaars
Bij vacuümregelaars is NEN-EN-ISO10079 van toe-
passing.
NEN-EN-ISO is onderverdeeld in 3 normen:
NEN-EN-ISO 10079-1:2009 gaat over vacuümappa-
ratuur, elektrisch, of batterij aangedreven.
NEN-EN-ISO 10079-2:2009 gaat over vacuümappa-
ratuur, manueel aangedreven.
NEN-EN-ISO 10079-3:2009 gaat over vacuümappa-
ratuur aangedreven door vacuüm of ventury.
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in de dagelijkse privé situatie wel realiseert, maar 

die men soms in de dagelijkse ziekenhuispraktijk 

vergeet.

Deze aanloop is gegeven om praktisch inzicht te 

hebben voor het toepassen van de eisen die in de 

NEN-EN-ISO 10079-3:2009 gegeven worden.

EISEN VAN DE NEN-EN-ISO 10079-3:2009

• De aansluiting op de opvangpot dient een in-

wendige diameter te hebben die niet minder is 

dan 6,0 mm. De aansluiting mag niet compa-

tibel zijn met een conische connector zoals be-

schreven in NEN-EN-ISO 5356-1:2004;

• Zuigapparatuur die in de kliniek gebruikt 

wordt, dient een opvangcontainer te hebben 

die niet minder dan 500 ml. opvangcapaciteit 

heeft;

• De opvangpot mag niet imploderen, barsten of 

permanent vervormen;

• De gebruikte zuigslang moet een inwendige di-

ameter hebben van tenminste 6,0 mm;

• Alle lucht die de opvangcontainer verlaat, 

dient door een microbiologisch filter te gaan;

• Een overloopbeveiliging is vereist. Deze over-

loopbeveiliging mag een integraal onderdeel 

van het systeem zijn;

• Het is ten sterkste aanbevolen dat er een bevei-

liging tegen positieve drukken in het systeem 

aanwezig is. Hiermee wordt voorkomen dat er 

positieve drukken bij de patiënt kunnen wor-

den opgebouwd. Dit kan veroorzaakt worden 

als er een foutieve aansluiting met positieve 

drukken is op een vacuümafnamepunt;

• Bij venturies wordt als extra veiligheidseis ge-

steld dat als er blokkering van de ventury-uit-

blaas zou plaatsvinden, er geen positieve druk-

opbouw richting patiënt mag zijn die boven de 

1 kPa komt;

• De wijzer in de manometer dient anti-clockwi-

se te draaien bij het toenemen van het vacuüm;

• Regelaars dienen een model of ander traceer-

baar nummer te hebben onder meer om de 

leeftijd van het apparaat te kunnen detecteren;

• Vacuümapparatuur bedoeld voor wonddrai-

nage of thorax dient als zodanig, op het appa-

raat, te worden gemarkeerd;

• Er dient een duidelijke en instructieve handlei-

ding aanwezig te zijn.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Toepassing van uitzuigen wordt onderverdeeld in 

een aantal gebieden gerelateerd aan de benodigde 

onderdruk:

Hoog- midden- en laagvacuüm, waarbij in het 

tuinslang te blazen of iets op te zuigen. Meestal 

hoor je dan dat niet zo goed lukt. Hierbij is de 

diameter van de tuinslang zelfs nog vele malen 

groter dan bij de klinische zuigslang. Maar toch 

verwacht men kennelijk dat bij de opstelling in 

het ziekenhuis zo’n grote slanglengte geen in-

vloed heeft?

De viscositeit van wat men op moet zuigen

Probeer eens dikke yoghurt door een dun rietje 

op te zuigen. Dat lukt niet en zelfs bij een wij-

der rietje moet men harder zuigen dan als er 

dunnere vloeistof moet worden opgezogen. 

Men dient zich te vergewissen wat men af moet 

zuigen. Bloed is viscoser dan spoelvloeistof en 

maaginhoud meer dan bloed. Daar moet men de 

zuigkracht op afstemmen. Dat zijn zaken die men 

laagvacuümgebied nog onderscheid wordt ge-

maakt in laagvacuüm met lage flow en laagva-

cuüm met hoge flow. Daarnaast zijn er de aparte 

categorieën: Intermitterend zuigen en Thorax-

drainage.

 

Dit betekent dat vacuümapparatuur, naast een 

aantal specifiek genoemde toepassingen, in het 

algemeen aan de gestelde eisen moet voldoen bij 

een druk van 95 kPa beneden atmosferische druk.

Apparatuur zonder de eerder genoemde catego-

rie-aanduiding dient, de bij 95 kPa vacuüm be-

neden atmosferische druk en 50 l/m flow bereikte 

waarde, of elke andere bereikte vacuüm- en flow-

waarde, te vermelden:

• Bij middenvacuüm een druk tussen de 20 kPa 

en 60 kPa beneden atmosferische druk;

• Laagvacuüm, lage flow: een vacuüm van maxi-

maal 20 kPa en flow max. 20 l/min;

• Laagvacuüm, hoge flow, een vacuüm van 

maximaal 20 kPa en flow minimaal 20 l/min.;

• Bij intermitterend zuigen zal de pauzetijd on-

der geen beding onder de 3 seconden mogen 

komen;

• Thorax drainage bij volwassenen, geme-

ten bij de ingang van de opvangpot, een flow 

van tenminste 15 l/min bij een maximale 

druk van 7 kPa beneden atmosferische druk. 

Men mag hierbij dus niet een willekeurige 

laag- of midden- vacuümregelaar gebruiken.

CORRECT INSTELLEN VAN HET VACUÜM

Tot slot nog een algemene aanwijzing over instel-

len van het vacuüm.

S P E C I A L :  M E D I S C H E  G A S S E N

Onvermoede kracht van vacuüm
Om het bewustzijn van de kracht van het vacuüm gro-
ter te maken kan je een stofzuiger in gedachten ne-
men. Een zeer goede stofzuiger zuigt ‘slechts’ met een 
maximale druk van min 20 kPa. of ± min 150 mmHg. 
Toch zal niemand met een stofzuiger een patiënt 
durven uit te zuigen…maar toch gebeurt het vaak 
dat met een vier keer zo hoge onderdruk als die van 
een stofzuiger, gezogen wordt in de patiënt of zelfs 
dat er in het geheel geen vacuümregelaar gebruikt 
wordt maar rechtstreeks uit de muur wordt gezogen!  
Uit het muur-gastappunt komt meestal een flow die 
ruim boven de 100 liter/min. ligt en dat met een on-
derdruk van 80-100 kPa. Hiermee wordt benadrukt 
dat vacuüm en uitzuigen in de kliniek, wel dege-
lijk risico’s heeft, waarvan men zich terdege bewust 
dient te zijn.
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EEC (aangevuld met versie M5) Medical Devices 

Directive. 

Deze is van harte aanbevolen en verkrijgbaar bij 

het NEN Nederlands Normalisatie instituut te 

Delft via klantenservice@nen.nl 

Informatie: advies.medisch@nen.nl

VacO2med

Chemieweg 121

1422 DX Uithoorn

T: +31 (0)30 6013454

E: info@vaco2med.nl

I: www.vaco2med.nl
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het afstellen lucht afzuigt. De ingestelde maxima-

le waarde wordt dan niet bereikt en ook niet inge-

steld. Men dient zicht er goed van bewust te zijn 

dat, als men volgens bovenomschreven procedu-

re te werk gaat, met “ergens” in het circuit de af-

zuigstroom moet blokkeren. Een slang moet bij-

voorbeeld geknikt worden of een opening wordt 

even afgesloten.

Vergeet men dit, dan wordt wel de minima-

le onderdruk ingesteld, maar niet de beoogde 

maximale onderdruk. Er zijn inmiddels rege-

laars op de markt waarbij gedurende het instel-

len van de onderdruk, automatisch het systeem 

wordt ge blokkeerd en waardoor men te alle 

tijde de maximale onderdruk ziet op de mano-

meter.

Kortom er is veel te melden en te weten over het 

uitzuigen bij patiënten in de kliniek. 

Het kennen van de desbetreffende norm ver-

groot het inzicht over juiste toepassing  

van uitzuigen en de eisen die daarbij aan de ap-

paratuur gesteld dienen te worden. Normen ge-

ven ook nog eens een technische invulling aan 

de voorschriften uit de Europese richtlijn 93/42/

Goed bedoeld wordt dikwijls alles al aangeslo-

ten als men van tevoren weet dat er moet wor-

den uitgezogen. De katheter ligt dan los in zijn 

verpakking. Men stelt de gewenste onderdruk in 

en wordt dan tijdens de zuigprocedure soms ver-

rast dat die veel hoger is dan vooraf is ingesteld. 

Dat komt doordat de katheter vrij ligt en tijdens 
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