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Instructie ATP meting – project “Hoe Schoon is schoon?” 
 

Omgevingscontaminatie is een risico voor een mogelijke introductie van bacteriën in de 
patiënt, en verspreiding van de ene patiënt naar de andere. De mate van 
omgevingscontaminatie wordt weergegeven in de verbeterplot. 

De omgevingscontaminatie wordt gemeten door middel van de detectie van ATP (adenosine 
triphosphate), m.b.v. een ATP meter (3M). ATP-detectie geeft een mate van de aanwezigheid 
van organische materialen, waaronder etensresten en humane- en bacteriële cellen.  
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Meetpunten 
 

Dertig vooraf vastgestelde oppervlakten of voorwerpen (geen textiele materialen) worden 
gecontroleerd op organische materie. Deze punten zijn gekozen omdat deze voldoen aan de volgende 
criteria: 

o “Frequently touched” instrumenten door verplegend personeel; 

o “Frequently touched” oppervlakten door patiënt; 

o De directe omgeving van de patiënt; 

o Voorwerpen die altijd schoon moeten zijn (bv werkblad medicatie bereiding); 

 

De meetpunten zijn verdeeld in 4 categorieën, te weten: 

o Medische hulpmiddelen (niet patiëntgebonden), zoals de bloeddrukmeter, een infuuspomp; 

o Patiëntgebonden materialen, zoals het nachtkastje, de optrekbeugel; 

o Sanitair (kamer of afdeling); 

o Afdelingsgebonden materialen, zoals stoelen en werkbladen. 

 

In elk van deze categorieën dienen 10 dan wel 5 meetpunten te worden geselecteerd, zodat er in totaal 
30 meetpunten worden gecontroleerd, zie BIJLAGE : INVULFORMULIER ATP MEETPUNTEN.  
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Meetmethode (1) 
 

Vlakke oppervlakken zijn gemakkelijker op een gestandaardiseerde manier te bemonsteren dan 
afgeronde of kleine oppervlakken. Vandaar dat er twee verschillende methoden worden 
beschreven. In het IRIS-werkinstrument is aangegeven wanneer welke methode toegepast dient 
te worden. 

Werkmethode A:  
Een oppervlakte van ongeveer 100 cm2 (10 x 10 cm) wordt grondig, in 2 richtingen, uitgestreken 
met een ATP-swab. Of bij complexe voorwerpen een benadering van 100 cm2 

Werkmethode B:  
Het volledige oppervlak wordt grondig (indien mogelijk in 2 richtingen) uitgestreken met een ATP-
swab. Probeer zoveel als mogelijk 100 cm2 te benaderen. 

 

De swab wordt tussendoor ook gedraaid, om zoveel mogelijk oppervlakte van de swab te 
benutten. 

Breng de swab terug in de huls en druk de blauwe dop helemaal door tot deze aansluit. Zwenk 
de buis 5 seconden. Plaats de buis in de ATP meter en meet de mate van contaminatie. 
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Meetmethode (2) 

2 april 2019 <Deze tekst kun je aanpassen in de koptekst en voettekst > 5 

 

 

 
 

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=u8zDhvEEvJQ&t=13s  

https://www.youtube.com/watch?v=u8zDhvEEvJQ&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=u8zDhvEEvJQ&t=13s
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Meetmoment 
 

Metingen worden onaangekondigd uitgevoerd om zoveel mogelijk een beeld van de werkelijke situatie 
te krijgen. 

Een ideaal moment om te meten is er niet. Er zullen altijd omgevingselementen of zorgvoorwerpen zijn 
die pas gereinigd werden of waarbij het nog dient te gebeuren. De randomisatie van de meetpunten 
zorgt ervoor dat dit opgevangen wordt.  

Concreet zal het meest geschikte meetmoment van afdeling tot afdeling (en van instelling tot instelling) 
anders zijn, maar kort voor of kort na de lunchpauze lijkt het beste moment. Voor de standaardisatie is 
het belangrijk om bij vervolgmetingen weer op het zelfde tijdstip te meten. 

Verspreid de metingen zoveel mogelijk over de gehele afdeling, dus niet alle sanitair punten in 1 
badkamer testen, of alles in 1 kamer. Dit voorkomt dat de metingen worden bepaald door 1 patiënt of 
door 1 verpleegkundige.  

Voor zorgmateriaal speelt dit geen rol, gezien deze continu in gebruik zijn en tussen twee patiënten in 
dienen te worden gereinigd en gedesinfecteerd. 
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Evaluatie 
 

De mate van contaminatie wordt uitgedrukt in RLU (relative light units). De uitslagen worden uitgedrukt 
in schoon, intermediair, vuil en extreem vuil, op basis van de volgende breekpunten;  

o Schoon: < 1000 RLU 

o Intermediair: ≥1000 en < 3000 RLU  

o Vuil: ≥3000 en < 10.000 RLU 

o Extreem vuil: ≥ 10.000 RLU  
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Bediening ATP meter 
 

o Laad de ATP meter op. 

o Zet de ATP meter aan met behulp van de rode knop  
(ingedrukt houden tot het 3M logo in de display verschijnt). 

o Neem een monster af, zoals eerder is beschreven. 

o Plaats de wat terug in het buisje en druk de blauwe dop helemaal door. 

o Vergeet niet te zwenken (3-5 seconden). 

o Open de ATP meter m.b.v. de groene schuifknop links boven aan het apparaat. 

o Schuif de buis in de meter. 

o Sluit het deksel. 

o Druk op de groene functie knop (rechts van de grote groene knop). Deze knop correspondeert met 
de tekst rechts onderin het scherm “measure sample”. 

o Measuring ….. de RLU waarde verschijnt in het scherm. Neem deze over op het invulformulier 
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Resultaat verwerking 
 

o Sla het excel bestand “invulformulier ATP metingen” op op je eigen PC. 

o Neem de resultaten over in dit Excel bestand. 

o Stuur het bestand, per email, naar <email verwerker> (bewaar zelf ook een exemplaar). 

o De data van alle deelnemers aan het project “hoe schoon is schoon?” wordt verzameld, anoniem 
gemaakt en teruggekoppeld aan de deelnemers, waarbij code van eigen ziekenhuis vrij wordt 
gegeven. 
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Data analyse & interpretatie 
 

o Aangezien de data niet normaal verdeeld is vindt een log transformatie van de RLU’s 
plaats. 
o Uitleg wat een normale verdeling is en wat een niet normale verdeling is. 

o Uitleg wat een log transformatie is 

o De data wordt gevisualiseerd in een boxplot van de log-waarden, overall en per item-
categorie 
o Uitleg wat een boxplot is en hoe je deze moet ”lezen”  

o Hoe vergelijk je de resultaten van verschillende afdelingen, of instellingen? 
Je kunt de spreiding van de resultaten in de boxplots met elkaar vergelijken.  
Je kunt de mediaan van de resultaten met elkaar vergelijken. Vergelijk niet het 
gemiddelde, dit heeft geen waarde omdat de data niet normaal verdeeld is. 
Wil je weten of er significante verschillen zijn tussen afdelingen, of instellingen, gebruik 
dat de kruskall wallis test. 
o Uitleg over de kruskall wallis test, en hoe je dit doet in SPSS 
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niet normaal verdeling van data (1) 
 

o Analyse van ATP meetresultaten, en met name vergelijken van resultaten is lastig. 
De data is namelijk niet normaal verdeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

o In de natuur komt overal variatie voor, bijvoorbeeld de lengte van vrouwen in een land. Sommigen zijn 
misschien 160, andere 180, maar niemand is 3 of 5 meter. Bij ATP metingen zie je wel dat uitslagen 
enorm hoog kunnen zijn, terwijl ze nooit lager kunnen zijn dan nul. Dus, de verdeling is rechtsscheef. 
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niet normaal verdeling van data (2) 
 

o Het gemiddelde wordt bij een rechtsscheve verdeling heel erg beïnvloed door de hoge uitschieters. 

o Hoe groter het verschil tussen de mediaan en het gemiddelde hoe schever de verdeling 

o Je kunt dus het gemiddelde niet gebruiken om afdelingen of ziekenhuizen met elkaar te vergelijken. 
Gebruik hiervoor de mediaan. 
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Log transformatie (1) 
 

o Je kunt de data converteren m.b.v. een log transformatie naar een normale verdeling. 
SPSS: COMPUTE LogRLU=LG10(RLU) 

o Wil je meer weten over Logaritme kijk dan op de digitale vraagbaak voor het wiskunde onderwijs:  
https://www.wisfaq.nl/show3archive.asp?id=2644&j=2002  

  

o 10Log transformatie van de data: 
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waarde 10Log 

1 

10 1 

100 2 

1000 3 

10000 4 

100000 5 

https://www.wisfaq.nl/show3archive.asp?id=2644&j=2002
https://www.wisfaq.nl/show3archive.asp?id=2644&j=2002


Log transformatie (2) 
 

o Een histogram van de data in RLU zit er  
als volgt uitzien: 
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o Een histogram van de data in 10log RLU zit 
er als volgt uitzien: 

 

 

  

 

 

 



Boxplot 
 

o De box geeft de spreiding van 50% van de data weer. Als de resultaten heel erg uit een lopen, grote 
spreiding, zie je een lange box. Als de resultaten dicht bij elkaar liggen krijg je een kortere box. 

o De horizontale lijn in de box is de mediaan.  

o De bovenkant van de box is het 3e kwartiel, dit wil zeggen dat driekwart (75%) van de data ter hoogte van 
deze waarde ligt 

o De onderkant van de box, het 1e kwartiel, hieronder 
bevindt zich 25% van de data weergegeven in de  
dunne lijn met het stopbalkje 

o Data die meer dan 1,5x de IKA van de box verwijderd 
liggen, worden als uitschieters beschouwd.  
Deze worden vaak weergegeven met  
punten die buiten de figuur liggen.  
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(IKA) 



Boxplot 
 

o Het maken van een boxplot is erg eenvoudig in SPSS 
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Kruskal – Wallis toets 
 

o Je kunt de overall resultaten van de verschillende afdelingen / ziekenhuizen met elkaar vergelijken 
met de Kruskal-Wallis toets.  

o Kruskal-Wallis toets is een niet parametrische toetsingsprocedure die de medianen met elkaar 
vergelijkt.  

o Je vindt de Kruskal Wallis toets in SPSS onder Analyze  Nonparametric Tests  (Legacy Dialogs) 
 K Independent Samples of via de Analyze  Nonparametric Tests  Independent samples 
wizard. 
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BIJLAGEN: Overzicht test items  
(met figuren) 

In het Excel invulformulier vind je ook een tekstuele omschrijving van het te meten 

oppervlak 
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Medische hulpmiddelen 
 

 

 

 
 

Bloeddrukmeter – 

bediening

Bloeddrukmeter – 

manchet

Thermometer 

Oorthermometer: bestrijk het handvatgedeelte 

van de thermometer (let op, dat je handen niet 

aanraakt) OF bij Rectaal thermometer: Bestrijk het 

hele oppervlak van de thermometer 

Glucosemeter – 

bediening

Glucosemeter – 

insteek

Zuurstofsaturatieme

ter – meetsonde

Zuurstofsaturatieme

ter - bediening

Infuusstaander

Stetoscoop – 

membraan gedeelte

Bladderscan – 

echokop

Bladderscan – 

bediening

Infuuspomp - 

bediening

Bloeddrukmeter – 

bediening

Bloeddrukmeter – 

manchet

Thermometer 

Oorthermometer: bestrijk het handvatgedeelte 

van de thermometer (let op, dat je handen niet 

aanraakt) OF bij Rectaal thermometer: Bestrijk het 

hele oppervlak van de thermometer 

Glucosemeter – 

bediening

Glucosemeter – 

insteek

Zuurstofsaturatieme

ter – meetsonde

Zuurstofsaturatieme

ter - bediening

Infuusstaander

Stetoscoop – 

membraan gedeelte

Bladderscan – 

echokop

Bladderscan – 

bediening

Infuuspomp - 

bediening



Patientgebonden materialen 
 

 

 

 
 

bedrails

optrekbeugel

beloproepsysteem 

aan bed

nachtkastje - vast 

werkblad

nachtkastje - 

uittrekbaar blad

kast - naast 

handvat



Sanitair 
 

 

 

 
 

toilet - bril

toilet - pot

toilet - 

steun/beugel

toilet - 

doorspoelknop

wastafel - 

kraanbediening

douche - 

steun/beugel

douche - 

kraanbediening

douche - sproeikop

toiletstoel - zitting

bedpanwasser 

bediening

Wastafel



Afdelingsgebonden materialen 
 

 

 

 
 

computertoetsenbord - COW

computertoetsenbord - 

teampost

telefoon - handvat 

(binnenzijde)

telefoon - toetsen

deurklink

werkblad verbandkar

werkblad medicatiebereiding

werkblad teampost

stoel - zitting

stoel - zitting

railing op de gang

computertoetsenbord - COW

computertoetsenbord - 

teampost

telefoon - handvat 

(binnenzijde)

telefoon - toetsen

deurklink

werkblad verbandkar

werkblad medicatiebereiding

werkblad teampost

stoel - zitting

stoel - zitting

railing op de gang


