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De behoefte aan zorgruimten en cleanrooms 
met een hoog prestatieniveau groeit; veel 
ziekenhuizen renoveren of bouwen om deze 
redenen apotheken, OK's, CSA’s en steeds 
vaker speciale cleanrooms voor bijvoorbeeld 
cel- & gentherapie. Interflow ontwikkelde zich 
van leverancier van flowkasten tot een vol-
waardige integrale ontwerper en bouwer van 
OK's en cleanrooms, met fabricage in eigen 
huis. Daarnaast is Interflow marktleider op het 
gebied van klant specifieke Laminar Air Flow 
units, inmiddels een bekend achtergrondbeeld 
bij nieuwsitems gedurende de Coronapan-
demie. Sinds afgelopen jaar horen, naast 
verloop, ook verhuur van tijdelijke cleanrooms 
en lease van LAF-units tot de mogelijkheden. 
“Er is geen andere partij in de markt die het 
integrale advies, ontwerp- en bouw proces 
inclusief validatie en onderhoud volledig 
zelf kunnen aanbieden”, vertellen consultant 
Gerben Nahuijs en projectmanager Menno den 
Boer. 

Interflow is inmiddels in haar vijftigste 
levensjaar als onderneming. Een specialis-
tisch bedrijf  met een zeer sterk arbeidsethos, 

hoogwaardige kennis en gedegen vakmanschap. 
Interessant is dat de bedrijfs visie van Interflow 
zowel een technisch / zakelijke kant als een men-
selijke kant kent. Naast integraal, hoogwaardig 
en duurzaam, spreekt men bij Interflow ook over 
plezier, toewijding en passie. Hierbij hebben zij 
sterke waarden gekozen, waar iedereen hen op 
mag aan spreken. Van betrouwbaar, transparant 
en integer tot nieuwsgierig en innovatief.

Den Boer realiseerde als projectmanager  
inmiddels meer dan 60 OK's en specifieke 
GMP- geclassificeerde cleanrooms, hij ziet de 
noodzaak tot kwalitatieve opwaardering overal 
in de markt toenemen. “Ook in de industrie zie 
je de behoefte aan productie onder cleanroom- 
normen groeien. Vaak zijn daar de eisen nóg  
hoger. Alles moet steeds schoner. Bij bedrijven  
als ASML worden echt geen gipswanden 
gebruikt, in de OK-bouw mag dat bijvoorbeeld 
wel. Het is ontzettend leerzaam om over deze 
segmenten heen te kijken en onze klanten van  
elkaar te laten leren.” Interflow biedt daarom 
een flexibel, modulair bouwsysteem aan op 
basis van geprefabriceerde, makkelijk reinigbare 
wand delen die op het laatste moment kunnen 
worden geïnstalleerd en tevens inbouwvoorzie-
ningen hebben voor apparatuur. “Dit verhoogt 

ook de uiteindelijke bouwsnelheid, want je 
kunt de basis ont werpen terwijl er nog met het 
ziekenhuis wordt overlegd over de definitieve 
inrichting; dat is veel flexibeler dan het realiseren 
van een uitgewerkt ontwerp. Hierdoor kunnen 
we ook snel schakelen in het begin van het 
proces.”

Validatie
De specialist uit Wieringerwerf  (NH) begon in 
1974 met het leveren van flowkasten aan apothe-
kers – nog steeds een belangrijk onderdeel van 

de afzet, zegt consultant Nahuijs. “Maar wij le-
veren totaalprestaties, en niet alleen producten.” 
Op deze manier werd Interflow een integrale 
bouwer van cleanrooms, met uitgebreide kennis 
en expertise op het gebied van richtlijnen, vali-
datie en onderhoud. Den Boer: “In het validatie-
proces van de OK leveren wij bijvoorbeeld 
maatwerk in de prestatie van de luchtbehan-
delingssystemen. Die systemen kunnen wij zelf  
leveren, maar als het nodig is ook aanbieden via 
een andere partij als het ziekenhuis dat wenst.” 
De uiteindelijke prestaties worden bij oplevering 
aangetoond met de validatie. Om aan te tonen 
dat de OK of  cleanroom ook tijdens de exploi-
tatie presteert, wordt deze periodiek gemonitord 
door middel van metingen. “Interflow doet dit 
volledig met eigen mensen en volgens de meest 
recente richtlijnen.”

Duurzaam
Als zodanig is Interflow een belangrijke leve-
rancier van onder andere Bergman Clinics, 
de grootste keten zelfstandige klinieken in 
Nederland. Voor verschillende vestigingen 
werden OK's gebouwd, waaronder de meeste 
recente in Den Bosch en Arnhem. Daarnaast 
werden recentelijk meerdere OK's gebouwd 
voor onder meer Ziekenhuis Gelderse Vallei in 
Ede, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en AZ 

Vesalius in Bilzen (België). “Wij investeren altijd 
in een langdurige relatie met de klant.” Interflow 
werkt al enige jaren aan zogenaamde all-electric 
concepten voor hun cleanrooms en operatieka-
mers. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van 
warmtepompen voor de conditionering van de 
cleanroom dan wel OK. Duurzaamheid gaat 
bij Interflow echter verder dan alleen energie 
besparen en gasloos bouwen. Het gaat ook 
over groene keuzes in de leveranciersketen en 
ontwikkeling van circulaire oplossingen. Gerben 
Nahuijs: “Leuk om te vermelden is dat wij ook 
terugkoopregelingen kunnen aanbieden. Per 1 
januari dit jaar valt ons modulaire wandsysteem 
met terugnamegarantie binnen de subsidiemoge-
lijkheden van de overheid, MIA (Milieu-Investe-
ringsaftrek).”

In het verlengde van hergebruik biedt Interflow 
ook mogelijkheden tot huur van een clean-
room binnen of  buiten het ziekenhuis of  de 
productie locatie, dit kan voor zowel de korte als 
lange termijn. Zo kan een klant bijvoorbeeld in 
productie blijven tijdens een verbouwing of  in 
afwachting van permanente nieuwbouw. Hiertoe 
heeft Interflow een modulaire oplossing in huis, 
waardoor een tijdelijke oplossing eenvoudig aan-
gepast kan worden, verplaatst of  uitgebreid.

«

„Interflow doet dit volledig met 
eigen mensen en volgens de 

meest recente richtlijnen.“

INTERFLOW – PARTNER CONTENT

Laminar Air Flow Units
Interflow is de marktleider in Nederland voor hoge kwaliteit Laminar Air Flow 
Units:

•  Standaard: Keuze uit competitieve basismodellen voor dampafzuiging, 
poeder afzuiging, crossflow en microbiologische veiligheidskabinetten (MVK);

•  Maatwerk: Interflow kan iedere vorm van maatwerk toepassen op haar LAF-
units, aangepast aan het type onderzoek of aangepast aan de werkomgeving, 
van crossflow tot isolator.

•  Comfort: LAF Units van Inter flow zijn de stilste in hun klasse en zijn voorzien 
van alle bedienings gemak, van hoogteverstelling, veiligheidsverlichting tot 
besturing via een app. 

•  Duurzaamheid: Zeer lange levensduur en zuinig(ste) in energiegebruik
•  Garanties & Veiligheid: LAF-units van Interflow bieden de zekerheid van de 

hoogste kwaliteit en een gegarandeerde (en gevalideerde) beschermde werk-
plek. Eenvoudige veilige filterwisseling is mogelijk bij de “Safe Change” variant.

Cleanroom- en OK-technologie naar ieders wens


