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agenda
27 april 1996, Havelte

31 mei 1996, Amersfoort

Provinciale Vaardigheidsproeven,
Werkgr. Provinc. Vaardigheidspr
Drenthe
Info: 0593-525167

Algemene Vergadering voor leden van de KNV EHBO
Info: 0343-443004

10.11.12 mei 19%. Autotron
Rosmalen

Star of Life Nederland,
Ambulance weekend

1 juni 19%, Amersfoort

Nationale Vaardigheidsproeven
van de KNV EHBO
Info: 0343-443004

18 mei 1996, Hoek van Holland

15 juni 19%, Utrecht

Nat. vergadering en Nat. wedstrijd. EHBO Nederland
Info: 023-5845045

Bondsvergadering. Nationale
Bond voor EHBO
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Koninklijke Utermöhlen
OP B E Z O E K IN D E F A B R I E K T E W O L V E G A
Gabriëlle W i g g e r s

Stelt u zich voor: Carl Friedrich Utermöhlen ging eind vorige
eeuw als een standwerker met zijn snelverbanden markten en
evenementen af: hij poetste met het dichtgevouwen
snelverband zijn schoenen, tot het pakje zwart zag, om
vervolgens tot stomme verbazing van de toeschouwers het
pakketje open te trekken en het verband met een schoon
wondkussen op de huid te leggen. De redactie ging voor u een
kijkje nemen in de fabriek van Koninklijke Utermöhlen te
Wolvega.
Carl Friedrich

Koninklijk
Carl Friedrich Utermöhlen opende in 1880 in
Amsterdam een winkeltje in ziekenhuis en verpleeg-artikelen en vond het voor de ehbo'er onmisbare snelverband uit.
Voor deze uitvinding kreeg hij van prins
Hendrik, die fervent voorstander was van EHBO, een koninklijke onderscheidingen hij mocht
vanaf dat moment het predikaat 'koninklijk' in
firmanaam yogren.. Het bedrijf is in 116 jaar
uitgegroeid tot de grootste verbandstoffenleverancier van Nederland.

Utermöhlen

ceerd door de World Health Organization en waren oorspronkelijk slechts bedoeld voor de farmaceutische industrie.
Alle 240 werknemers in de produktie en administratie hebben een speciale GMP-opleiding gevolgd, evenals de 30 werknemers van het kantoor in Utrecht.
Deze GMP-normen zijn extra belangrijk bij de
fabricage van steriele verbandmiddelen. Ze hebben tot gevolg dat het produktieproces van het
begin tot het einde zodanig is georganiseerd, dat
de kwaliteit niet slechts achteraf wordt gecontroleerd, maar van tevoren wordt gegarandeerd.

GM P-normen
Het welbekende beeldmerk, de 'U' met een
kroontje, is al van verre zichtbaar. De buitenkant
van fabriek en kantoor doet weliswaar vermoeden dat het om een modern bedrijf gaat. maar
verraadt niet de geavanceerde en spectaculaire produktiemethodes die binnen de
muren plaatsvinden.
Utermöhlen, laat ik me tijdens de rondleiding uitleggen, was de eerste verbandstoffenfabriek in Europa die
werd opgezet volgens de
normen
van
Good
Manufacturing
Practice
(GMP) (d.w.z. een verantwoorde wijze van produceren). Deze normen werden
20 jaar geleden geïntroduVOORPOST 1996 4

Clean rooms
Het gehele produktieproces voor de steriele produkten speelt zich af in drie schone-luchtzones:
een zwarte, een donkergrijze en een lichtgrijze
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zone. De schoonste zone is de lichtgrijze: hier bevinden zich de zogenaamde 'clean rooms', de
schone ruimtes. In deze clean rooms heerst een
hogere luchtdruk dan daarbuiten, waardoor de
lucht altijd naar buiten stroomt en er geen verontreiniging naar binnen 'waait'. De werknemers gaan gekleed in blauwe 'operatiekleding',
hun haren verstopt onder haarmutsjes en ze kunnen de werkruimtes slechts betreden door de
GMP-kleed- en wasruimtes.
Door de glazen wanden die de lichtgrijze van de
donkergrijze zone scheiden, zie ik hoe in razend
tempo snelverbanden en verderop 'zestientjes'
van de band rollen, keurig op maat gesneden, ge-

9 Containers

staan klaar om de autoclaaf in te gaan

vouwen en afzonderlijk verpakt. Zo komen ze de
donkergrijze zone binnen, waar de medewerkers
in witte jassen en eveneens voorzien van haarmutsjes, ze verder verwerken.
Tot mijn grote verbazing zijn ze in dit stadium
nog niet gesteriliseerd. Want afzonderlijk verpakt gaan de verbanden, gazen en compressen in
de bijbehorende doosjes en die gaan op hun
beurt in een grote metalen container. De container gaat door de zwarte zone naar de autoclaaf,
de sterilisator. Negen containers tegelijk gaan
aan de ene kant de autoclaaf in. om. afhankelijk
van het produkt na gemiddeld zon 80 minuten,
er aan de andere kant weer uit te komen.
Sterilisatie
In die autoclaaf worden de verpakkingen eerst
vacuüm gezogen, waardoor de laatste lucht eruit
wordt gezogen. Daarna wordt de ruimte gevuld
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met verzadigde stoom van 134 °°C zodat de verpakkingen weer opbollen. Dat vacuüm zuigen en
vullen met verzadigde stoom gebeurt een aantal
keren achter elkaar.
Dat stelt bijzonder hoge eisen aan de verpakkingen: die wordt namelijk heel erg heet, heel erg
nat en die moeten een behoorlijke onder- en
overdruk kunnen verdragen. En zelfs de inkt
voor de bedrukking en de lijm voor stickers
moeten aan strenge eisen voldoen.
Het hele sterilisatieproces speelt zich helaas achter gesloten deuren af. Alleen voor de deskundige op dit gebied is op een computerpaneel af te
lezen hoe het proces verloopt.
Gaat er overigens met een
bepaalde lading iets mis, - de
temperatuur was niet hoog
genoeg, het duurde te lang,
het duurde te kort - dan gaan
de deuren aan het eind niet
open maar worden de containers er aan de voorkant
weer uitgespuugd. Dit is een
mooi voorbeeld van toepassing van de G M P-normen
die kwaliteit op voorhand
moeten zekerstellen.
Alles draait eigenlijk om de
beheersing van het produktieproces: de gaasjes gaan zo
schoon mogelijk in hun
schone verpakking, worden dan door middel van
steekproeven gecontroleerd op kwaliteit, worden verpakt in een karton en pas dan gesteriliseerd. Dit hele proces wordt bovendien regelmatig gecontroleerd door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu.
Veiliger en sterieler kan het niet.
Assortiment

De fabriek in Wolvega produceert een veel breder assortiment aan produkten dan wat de ehbo'er zoal in de verbandtrommel vindt. Naast de
vertrouwde wondbedekkers als snelverbanden,
gaasprodukten, windsels en bandages voor de
consument, produceert Utermöhlen deze zelfde
produkten en een hele reeks andere artikelen
exclusief voor de professionele markt, d.w.z.
voor ziekenhuis en apotheek onder de merknaam Klinion.
Met kraamverzorgingsprodukten. incontinentie4

