
Medewerker  
Steriele  
Medische  
Hulpmiddelen

Wat houdt het 
beroep in?

Welke opleiding is 
daarvoor vereist?



Ieder jaar komen veel 
mensen in het ziekenhuis 
voor een operatie of een 

onderzoek. Artsen en  
verpleegkundigen gebruiken 

bij deze behandelingen  
medische hulpmiddelen. 
Als medewerker steriele  
medische hulpmiddelen 

(SMH) reinig, desinfecteer en 
steriliseer je deze gebruikte  

medische hulpmiddelen.  
Zo kunnen ze weer veilig 

worden gebruikt voor een 
volgende operatie. 

Branche en beroep

Als medewerker SMH werk je op de sterilisatie

afdeling van een ziekenhuis of werk je in een

sterilisatiebedrijf. Nederland telt ongeveer 100 

grotere en kleinere ziekenhuizen en een tiental

sterilisatiebedrijven. Je werkt in teamverband 

voor diverse ziekenhuisafdelingen en operatie

kamers (OK’s).

Je moet nauwkeurig en accuraat kunnen 

werken als medewerker SMH. Behandel je 

de medische hulpmiddelen niet goed, dan 

kunnen de mensen die met de medische 

hulpmiddelen in aanraking komen  de patiënt, 

de medisch specialist die de operatie uitvoert, 

je collega’s of jijzelf  besmet raken met een 
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ziekte of een infectie. Je hebt dus een erg  

verantwoordelijke taak. Het zal je niet verbazen 

dat je altijd volgens vaste protocollen werkt. 

Om je eigen veiligheid verder te garanderen, 

draag je speciale kleding zoals handschoenen, 

een mondkapje en een OKpak.

Ook moet je goed kunnen samenwerken 

met mensen met uiteenlopende beroepen 

zoals OKassistenten, medisch specialisten, 

verpleeg kundigen, laboranten, medewerkers 

van de technische dienst, externe leveranciers 

en natuurlijk je eigen collega’s.

Het beroep vraagt tot slot om een flexibele 

instelling. Omdat je werkt in een omgeving 

waarin zeven dagen per week, 20 uur per dag, 

behandelingen plaatsvinden, heb je geen negen

totvijf baan maar werk je in wisseldiensten.

Je moet  
nauwkeurig  
en accuraat  

kunnen werken 
 als medewerker 

SMH.
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In een andere ruimte (de ‘schone ruimte’) 

maak je de medische hulpmiddelen verder 

gereed voor sterilisatie. Je zet medische hulp

middelen die uit elkaar waren gehaald voor 

een goede reiniging weer in elkaar. Daarna stel

je sets samen: medische hulpmiddelen die bij 

elkaar horen voor een operatie leg je samen 

in een stalen net. De sets pak je vervolgens 

in in speciaal papier. Je zorgt dat de sets die 

eenzelfde sterilisatieprogramma moeten  

ondergaan bij elkaar in een lading komen.  

Tot slot steriliseer je deze lading in een 

sterilisator. Nadat de medische hulpmiddelen 

gesteriliseerd zijn, is het essentieel dat je 

controleert of het proces goed verlopen is. 

Als je constateert dat dat niet zo is, mag je 

de medische hulpmiddelen niet ‘vrijgeven’. 

Je moet ze dan alsnog goed steriliseren, ook 

al betekent dit dat de medische specialisten 

op hun instrumenten moeten wachten. In dit 

beroep gaat hygiëne boven alles.

Alle gebruikte medische hulpmiddelen  

die opnieuw gebruikt worden (vandaar  

‘reusable’), moeten eerst gereinigd worden. 

Dit gebeurt in een strikt afgesloten ruimte 

op de sterilisatieafdeling. Nadat je de  

medische hulpmiddelen hebt voorgereinigd, 

worden zij machinaal gereinigd en gedes

infecteerd. Je controleert op verschillende 

manieren of het reinigings en desinfectie

proces goed verlopen is. Als dat het geval 

is, kun je de schone medische hulpmiddelen 

met de handen aanraken zonder dat het 

gevaarlijk is voor je gezondheid.

Re-usable  
medische 
hulpmiddelen 
reinigen,  
desinfecteren  
en steriliseren 

Wat doe je als 
medewerker 

SMH?
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Beroepsgebonden  
taken uitvoeren
Naast het steriliseren en beheren van de  

medische hulpmiddelen, zijn er nog andere 

werkzaamheden die je uitvoert. Zo geef je  

bijvoorbeeld informatie over je werk aan  

de gebruikers van medische hulpmiddelen.  

Verder houd je je vakdeskundigheid op peil 

door te lezen en naar lezingen te gaan.  

Ook lever je bijdragen aan de professionalisering 

van het beroep en handel je klachten af die 

binnen komen bij de sterilisatieafdeling.

Competenties
Om je werk als medewerker SMH goed uit te 

kunnen voeren, moet je verschillende compe

tenties beheersen. Hieronder staat een aantal 

voorbeelden van belangrijke competenties.

Als medewerker SMH zorg je ook voor het  

beheren en distribueren van (steriele) medische 

hulpmiddelen. Je zorgt dat opgeslagen steriele 

medische hulpmiddelen de juiste kwaliteit 

houden. Dit zijn vaak disposables, medische 

hulpmiddelen die maar één keer gebruikt  

worden zoals spuiten. Je houdt de voorraden 

op peil, zowel in het centrale magazijn als in 

de opslag van de diverse afdelingen. Ook haal 

je in opdracht ladingen medische hulpmiddelen 

terug die zich al in verschillende plekken in het 

ziekenhuis bevinden omdat ze niet voldoen 

aan de kwaliteitseisen. Daarnaast transporteer 

je vuile en gesteriliseerde medische hulpmid

delen op speciale karren van en naar de  

verschillende ziekenhuisafdelingen.

Re-usable en disposable  
medische hulpmiddelen  

beheren en transporteren 

Competenties Voorbeelden
Je kiest de juiste karren om de vuile of steriele 
medische hulpmiddelen op te transporteren 
en onderhoudt deze karren goed zodat het 
transport veilig is.

Materialen en middelen inzetten

Instructies en procedures opvolgen

Vakdeskundigheid toepassen

Kwaliteit leveren

Op behoefte en verwachtingen 
van de ‘klant’ richten

Leren

Je werkt bij het reinigen en desinfecteren 
volgens het protocol zodat je voldoet aan de 
gestelde kwaliteits en proceseisen en de 
veiligheid voor alle gebruikers gewaarborgd is.

Je zet de gedemonteerde medische 
hulpmiddelen accuraat in elkaar. Je 
interpreteert de grafieken die de sterilisator 
uitdraait zodat je kunt besluiten of je de 
gesteriliseerde medische hulpmiddelen 
kunt vrijgeven.

Je pakt werkzaamheden ordelijk en 
gestructureerd aan.

Je komt de met de klant gemaakte afspraken 
na over de voorraden disposables zodat de 
klant tevreden is.

Je leest vakliteratuur, volgt bij en nascholingen 
en gebruikt feedback om van te leren zodat 
je vakdeskundigheid op peil blijft en je op de 
hoogte bent van ontwikkelingen in je vak.
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Informatie  
over de  
opleiding

De opleiding voor het beroep medewerker 

SMH is een mboopleiding op niveau 3. In 

een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

van twee jaar word je klaargestoomd om 

het beroep uit te oefenen. Je werkt  

minimaal 20 uur per week op de sterilisatie

afdeling van een ziekenhuis of bij een 

sterilisatie bedrijf en je gaat één dag in  

de week naar school. 

De opleiding wordt vanuit drie onderwijs

instellingen in Nederland aangeboden. 

Dankzij die samenwerking kunnen deel

nemers ieder halfjaar op twee locaties aan 

de opleiding beginnen. De opleiders wisselen 

kennis en leraren uit en zorgen dat een  

uniforme kwaliteitsstandaard geborgd is.

ROC Leiden
Joke Sinke 
071582 4000
zorg@rocleiden.nl
www.rocleiden.nl

Deltion College  Zwolle
038850 3150  
(Deltion Business)
business@deltion.nl 
www.deltion.nl 

Summa College  Eindhoven
04026944 44 (Infopunt)
info@summacollege.nl
www.summacollege.nl

Contact

Drie samenwerkende 
opleiders

Duur en kosten 
Zonder vertraging of onderbreking duurt  

de opleiding twee jaar. De kosten voor de  

opleiding bedragen €2.500, voor de duur  

van de opleiding, inclusief de boeken. 

Toekomstperspectief
De kans op werk is goed voor de mede

werker SMH. Door de vergrijzing van de 

bevolking is de verwachting dat het aantal 

medische behandelingen toeneemt,  

waarmee de vraag naar medewerkers SMH 

verder zal stijgen.

Als medewerker SMH kun je op basis van 

ervaring en eventuele vervolgopleiding(en) 

doorgroeien naar functies op specialistisch  

of leidinggevend gebied. Je kunt na je opleiding 

een mboopleiding op niveau 4 volgen, zoals 

de opleiding Verpleegkunde. Met een diploma 

op niveau 4 is het mogelijk om door te stromen 

naar het hbo.

Startdata en locaties

September 2014  Summa College en Deltion College
Februari 2015  ROC Leiden

1110



ROC Leiden
Joke Sinke
071-582 4000
zorg@rocleiden.nl
www.rocleiden.nl

Deltion College - Zwolle
038-850 3150  
(Deltion Business)
business@deltion.nl
www.deltion.nl

Summa College - Eindhoven
040-26944 44 (Infopunt)
info@summacollege.nl 
www.summacollege.nl


