
Geachte anesthesiologen en intensivisten, 
  
Omdat het een probleem betreft voor zowel de OK als de IC heb ik deze mail gestuurd naar zowel de 
SARB, BSAR, SIZ en FAGG. Ik weet niet wie de juiste persoon is om persoonlijk te contacten. Vandaar 
mijn verzoek om dit bericht door te sturen naar de juiste contactpersoon binnen de 
branchevereniging, of zelfs te delen met alle leden van de BSAR, SARB en SIZ. 
  
Bij deze wil ik graag melding maken van een groot probleem dat (mijns inziens) binnenkort staat te 
gebeuren. 
Heel veel anesthesietoestellen worden in het corona tijdperk op de IC gebruikt. Hierdoor is het 
verbruik van sodalime de afgelopen maand echt enorm gestegen. 
Wij zijn in België en Luxemburg de grootste leverancier van sodalime. Een aantal concullegae heeft 
ziekenhuizen al doorverwezen naar ons. Zij zijn uit voorraad gelopen. 
Wij hebben in maart ruim 5x zoveel sodalime aan de ziekenhuizen geleverd als in andere maanden. 
En dan begonnen de extra grote bestellingen pas vanaf 13 maart. Als we dat extrapoleren naar een 
maand, dan zouden we in april 9x zoveel sodalime moeten leveren als dat we normaal doen. 
  
Echter lopen wij nu bijna uit voorraad voor de sodalime op de GE toestellen en op de Draeger 
toestellen. 
Ik heb hierover contact gehad met GE. 
  
GE geeft aan nog wat voorraad van sodalime te hebben. Zij beleveren ook enkele ziekenhuizen. Maar 
als wij uit voorraad gaan lopen en GE ook (en andere leveranciers doen dat al), dan is er dus een 
enorm tekort aan sodalime binnenkort. 
Ik geloof niet dat wij tot medio deze maand de prefilled cannisters kunnen leveren aan alle 
ziekenhuizen. Wereldwijd is de vraag nu zo groot en die aantallen krijgen wij niet geproduceerd. 
  
Als er op de huidige manier gewerkt blijft worden en er binnenkort geen sodalime meer voorradig is, 
dan ontstaan de volgende 2 problemen. 

1. De anesthesietoestellen kunnen niet meer op de IC gebruikt worden. Het lijkt er op dat er 
per anesthesietoestel (op de IC) per dag 1 pre-filled cannister gebruikt wordt. 

2. De OK’s kunnen niet meer draaien als er geen sodalime voorradig is. 
  
Dat zijn natuurlijk grote problemen. 
Er zijn echter wel een aantal oplossingen die we in ziekenhuizen hebben besproken. Sommige 
ziekenhuizen zijn daar ook mee bezig.  
Ik ben geen clinicus, toch waag ik me hier aan een aantal potentiële oplossingen, welke ook met GE 
besproken zijn.  
De potentiële oplossingen zijn (nogmaals, ik ga niet op de stoel van de specialist zitten): 

1. Werken met hervulbare cannisters, zoals er vroeger op de OK werd gewerkt. Wij hebben met 
Intersurgical hierop al geanticipeerd en we hebben voldoende jerrycans beschikbaar om de 
komende weken door te komen. Per tijdseenheid kunnen we namelijk veel meer jerrycans 
produceren dan kant en klare pre-filled cannisters. We hebben ook voorraad in ons magazijn 
voor de Benelux. GE geeft aan de hervulbare cannisters te kunnen leveren. Zij hebben wel 
een extra bestelling gedaan in hun fabriek om dit probleem te tackelen. Van Drager weet ik 
de status niet. Eeen jerrycan bevat 5L, een prefilled cannister ongeveer 1L. Dus met een 
jerrycan doen we ongeveer 5x zo lang als met een prefilled cannister. En jerrycans zijn er wel 
genoeg. 

2. GE en Drager kunnen adviseren hoe sodalime uit te sparen, zodat het langer duurt voordat 
de cannister vervangen moet worden. Dat kan op meerdere manieren volgens GE. Wat we in 
sommige ziekenhuizen horen is dat er met hele hoge flows gewerkt wordt om sodalime te 
sparen. 



  
Ik dacht ik meld het bovenstaande even, want als de huidige werkwijze in stand wordt gehouden 
ontstaan er zeker problemen. Is het niet nu, dan wel over 2 of 3 weken. 
We hebben alle ziekenhuizen benaderd waar GE en Drager toestellen staan om hier melding van te 
maken. Maar het is denk ik goed dat we ook de branchevereniging inlichten. 
GE denkt hier zeker in mee en is ook actief bezig om oplossing 1 mogelijk te maken. Ik heb begrepen 
dat er vandaag al heel veel re-usable cannisters besteld zijn bij GE. Gelukkig wordt het probleem in 
veel ziekenhuizen onderkend en wordt van de eerste potentiële oplossing gebruik gemaakt. 
Van Drager heb ik begrepen dat zij nog wel voldoende sodalime hebben. Maar of dat voldoende is 
om ook de klanten van ons mee te beleveren? 
Als er hervulbare cannisters zijn (aan te schaffen) dan gaan we het met de sodalime wel redden, 
want we hebben voldoende jerrycans om de komende tijd door te komen. 
  
Voor vragen sta ik te allen tijde tot jullie beschikking. 
  
  
Met vriendelijke groet / Cordialement / Kind regards, 
  
Intersurgical Benelux BV 
Gerben Ackermans, MSc/MBA 
Sales Director 


