
“Onze systemen gebruiken zo’n honderd  
verschillende soorten en maten filters. ACS-AFPRO  
Filters kan deze allemaal leveren, waardoor wij kunnen 
werken met slechts één leverancier”  
Ruud van Toornburg, hoofd technische dienst van het MCA.

ACS-AFPRO Filters levert een zeer compleet pakket aan 
luchtfilters 
Een ziekenhuis stelt dus niet alleen zeer hoge eisen aan de 
luchtkwaliteit, ook kent een ziekenhuis verschillende zones waarvoor 
verschillende normen gelden. Dit maakt luchtverversing complex en 
het inzetten van verschillende soorten filters noodzakelijk. Voor de ene 
zone is een hepa-filter noodzakelijk, terwijl binnen een andere zone 
een kool- of zakkenfilter meer geschikt is. 

De luchtfiltering binnen het MCA is extra complex. Van Toornburg: 
“Het MCA in Alkmaar is gevestigd in een relatief oud gebouw hetgeen 
extra aandacht vereist met betrekking tot de luchtbehandeling. Binnen 
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Met ruim 600 bedden, 3.500 medewerkers en tweehonderd 
specialisten is het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) één van de 
grootste ziekenhuizen van Nederland. Het ziekenhuis richt zich primair 
op de regio Noord-Holland Noord, een gebied met ruim 600.000 
inwoners. “Het MCA is verspreid over verschillende locaties en heeft 
ruim 100.000 m2 aan buitenlocaties”, vertelt Ruud van Toornburg, 
hoofd technische dienst. 

“De luchtkwaliteit binnen een ziekenhuis moet voldoen  
aan strenge landelijke normen”  
Ruud van Toornburg, hoofd technische dienst MCA.

Ziekenhuis stelt hoge eisen aan de luchtkwaliteit 
“Binnen een ziekenhuis worden hoge eisen gesteld aan de 
luchtkwaliteit. De lucht binnen een operatiekamer moet bijvoorbeeld 
voldoen aan strenge, landelijk geldende normen op het gebied van 
aanwezigheid van bepaalde deeltjes, temperatuur, overdruk en 
sterkte van de luchtstroom. Dit stelt hoge eisen aan de luchtfilters. 
We gebruiken daarom onder andere hepa-filters die 99,995% van 
de meest moeilijk af te van vangen deeltjes tegenhouden. Speciale 
aandacht is er voor de luchtvochtigheid. Als de lucht binnen te droog 
wordt, maken we de lucht vochtiger, en omgekeerd. Filters moeten 
hierdoor kunnen functioneren binnen een relatieve vochtigheid van 40-
75o”, aldus Van Toornburg. Ook de intensive care en de verschillende 
laboratoria moeten voldoen aan strenge normen wat betreft de 
luchtkwaliteit. Voor verschillende andere locaties als kantoren en 
wachtkamers zijn deze wat minder streng, maar is de luchtkwaliteit 
evengoed erg belangrijk. Iedere locatie heeft zo zijn eigen, specifieke 
eisen. In honderd verschillende luchtbehandelingskasten wordt de 
lucht gefilterd, in de juiste conditie gebracht en vervolgens via een 
buizensysteem naar de juiste locatie geleidt.
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Alles bij elkaar praten we over honderden exemplaren.” Het vervangen 
van een filter kost ongeveer 30 minuten. “Maar dan ben je er nog niet. 
Je moet rekening houden met verschillende omstandigheden. Een 
operatiekamer moet bijvoorbeeld altijd overdag beschikbaar zijn en de 
onderdelen van koelapparatuur moeten voor de zomer vervangen zijn. 
Naast het vervangen zelf, worden kritieke systemen ook nog uitvoerig 
-handmatig- doorgemeten en getest. Dit vereist een goede planning, 
niet alleen van ons, maar ook van onze leverancier.”

ACS-AFPRO Filters maakt bepaalde filters nu helemaal op maat. 
Over vier jaar verwacht Van Toornburg dat het ziekenhuis verhuisd is 
naar een nieuw pand: “Dan werken we met de modernste en meest 
zuinige systemen op het gebied van luchtfiltering. Door het gebruik 
van gangbare apparatuur en standaardisatie zal de levertijd zo verder 
teruglopen.”

Tot slot wil het hoofd van de technische dienst nogmaals benadrukken 
zeer tevreden te zijn over zijn leverancier: “Ontevredenheid over 
de prijs en de service zijn voor ons de voornaamste redenen om te 
wisselen van leverancier. Daar is in de afgelopen jaren absoluut geen 
sprake van geweest.”

enkele jaren verhuist het ziekenhuis waardoor het vervangen van het 
filtersysteem niet meer rendabel is. We werken nu met verschillende, 
verouderde luchtfiltersystemen wat tot gevolg heeft dat we bijna 
honderd verschillende maten en soorten filters gebruiken.”

Van Toornburg: “Het grote voordeel van ACS-AFPRO Filters is het zeer 
brede assortiment. Door de verschillende systemen die wij gebruiken, 
hebben we alles bij elkaar zo’n honderd verschillende soorten en 
maten filters nodig. ACS-AFPRO Filters levert deze allemaal, waardoor 
wij kunnen werken met slechts één leverancier. Dat is een zeer 
groot voordeel voor ons. We hebben nu één aanspreekpunt en zij 
kennen onze systemen en onze eisen. Hierdoor kunnen ze ons prima 
begeleiden.”

De filters van ACS-AFPRO zijn tenslotte Eurovent-gecertificeerd en 
vervaardigd met formaldehyde-vrije lijm. Van Toornburg is dan ook 
zeer tevreden over de kwaliteit: “We werken niet voor niets al sinds 
2001 samen. De kwaliteit van de producten is prima en ook over de 
service en de levertijd ben ik erg te spreken. Onze complexe en zeer 
gevarieerde bestellingen worden in de regel snel geleverd. Voor 
maatwerk is de levertijd langer, maar dat is logisch. Mochten er zich 
calamiteiten voordoen, dan zijn zij echter direct ter plekke. Dat maakt 
ACS-AFPRO Filters voor ons als ziekenhuis een betrouwbare partner.”

Vervangen van filters vereist een goede planning 
Alle luchtfilters moeten regelmatig vervangen worden. “De 
operatiekamers alleen al tellen ruim 200 filters die wij 2-jaarlijks 
vervangen. Andere filters vervangen wij minimaal eens per vier jaar. 
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