Medisch specialisten enthousiast over
nieuwe ‘speurneus’ SEM
Het binnenmilieu in ziekenhuizen wordt steeds belangrijker. Artsen erkennen dat luchtverontreiniging
het genezingsproces vertraagt. Zij zijn opgetogen
over de nieuwe elektronische speurneus SEM, die
vervuiling feilloos detecteert en door middel van
stoplichtsignalering in één oogopslag duidelijk maakt
hoe schoon de lucht is.
De medische wereld krijgt steeds meer aandacht voor
wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van het
binnenmilieu. Dat komt doordat de kwaliteit van de
ziekenhuizen een steeds grotere rol spelen in de contracten die zij kunnen afsluiten met zorgverzekeraars.
Die kwaliteit wordt mede bepaald door het binnenmilieu. Want inmiddels is wel bewezen dat patiënten
bij een goed binnenmilieu sneller genezen en dat laboratoriumonderzoek betrouwbaarder is naarmate
de lucht schoner is.
Het is echter niet eenvoudig om de luchtkwaliteit in
een ziekenhuis op niveau te houden. Er wordt overvloedig gebruik gemaakt van desinfecterende middelen en schoonmaakproducten. Die lossen op, ze
verdampen en blijven in de lucht zweven. Specialisten
weten wel dat deze luchtvervuiling optreedt, maar
hoe erg deze is kunnen ze niet bepalen. Want de luchtkwaliteit – met name kleine verontreinigingen – is niet
op een betrouwbare manier te meten.
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Speurneus SEM
Frans Rasenberg is al geruime tijd bezig om hiervoor
een oplossing te bedenken. Hij doet wetenschappelijk
onderzoek naar de luchtkwaliteit in medische omgevingen. Enkele jaren geleden ontwikkelde hij een
analoog meetinstrument, de Clean Air Dongel, een
soort memory stick. Bij schone lucht lichtte een groen
lampje op en als de lucht verontreinigd raakte ging er
een rood lampje branden. Als de stick werd aangesloten op een laptop kon er meer uitgebreid worden
gemeten.
Deze stick is in de afgelopen jaren doorontwikkeld
tot een handig, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en
betaalbaar apparaat. Hij wordt tegenwoordig geleverd inclusief een mini-pc met touchscreen. Maar
de meest opzienbarende verbetering is de nieuwe
module SEM (Signal Electric Module). Die heeft twee
nieuwe functies.
SEM zorgt ervoor dat het meetbereik van de sensor
door middel van gekalibreerde medische gassen van
Linde Gas tot op de ppm nauwkeurig ingesteld kan
worden. Daarmee is de sensor een echte speurneus
geworden. De luchtkwaliteit wordt vervolgens in duidelijke stoplichtkleuren op het scherm weergegeven.

Enthousiasme
Specialisten zijn enthousiast over de nieuwe ‘speurneus’
SEM. Het apparaat is in enkele operatiekamers aan
de wand gemonteerd en meet voortdurend de luchtkwaliteit. De specialisten weten in één oogopslag
door de groene, oranje of rode kleur van het scherm
hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit in de operatiekamer.
Frans Rasenberg: “Artsen kunnen nu beter werk
leveren. Als zij bezig zijn met een operatie moet de
lucht schoon zijn. Met ‘speurneus’ SEM is dat goed,
eenvoudig, zeer nauwkeurig en continu te monitoren.
Het apparaat detecteert het zelfs als restanten van
desinfecterende middelen in de lucht terecht komen
doordat een afvalemmer niet goed sluit.”

Rasenberg Instruments werkt voor het wetenschappelijk
onderzoek naar de luchtkwaliteit in medische omgevingen
intensief samen met Linde Gas Benelux in Schiedam. Dat
bedrijf is één van de belangrijkste leveranciers van medische
gassen aan ziekenhuizen.
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