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SAMENVATTING 
Sterilisatie; buiten het Medisch Centrum!? Stelling, vraag of ongewenst? Op basis van de huidige 
ontwikkelingen in de zorg en een visie op de toekomst zal deze vraag worden beantwoord.  
Onder invloed van diverse ontwikkelingen in de Nederlandse zorg (nieuw zorgstelsel, herziening 
zorgwetgeving, marktwerking, invoering DBC’s, nieuwe toetreders) is ook de discussie over schaal-
vergroting en uitbesteden van sterilisatie activiteiten weer actueel. In Duitsland en Frankrijk komt 
dit inmiddels op grote schaal voor en in Engeland heeft de overheid  (NHS) sinds 2000 zelfs een 
programma opgezet om alle sterilisatie activiteiten buiten het medisch centrum te laten plaats-
vinden. Kwaliteit, kosteneffectiviteit en verbetering van de professionele samenwerking met de 
afnemers zijn de belangrijkste drijfveren. 
In Nederland hebben het afgelopen jaar verschillende medische centra besloten, of overwegen zij, 
om hun centrale sterilisatie activiteiten uit te besteden aan commerciële aanbieders van deze 
dienstverlening. Dit artikel gaat in op het waarom van al dan niet uitbesteden van de sterilisatie 
activiteiten en komt met een vernieuwend concept voor het organiseren van sterilisatie activiteiten, 
die de voordelen van het uitbesteden aan een commerciële organisatie combineert met de 
voordelen van een eigen centrale sterilisatie afdeling; het Shared Sterile Center (SSC). 

 
 
 

INLEIDING 
Onder invloed van diverse ontwikkelingen binnen de Nederlandse zorg is ook de discussie over schaal-
vergroting en uitbesteding van de sterilisatie activiteiten weer actueel. In de Verenigde Staten, maar ook 
in de ons omringende landen (Duitsland Frankrijk en Engeland) komt dit inmiddels op grote schaal voor. 
Kwaliteit, kosteneffectiviteit en verbetering van de professionele samenwerking met de afnemers zijn de 
belangrijkste drijfveren. In Nederland hebben het afgelopen jaar verschillende medische centra besloten 
(OLVG, AMC), of overwegen zij, om hun centrale sterilisatie activiteiten uit te besteden aan commerciële 
aanbieders van deze dienstverlening.  
Tot op heden werd er in Nederland, of gekozen voor het in huis houden van deze activiteiten, of het 
uitbesteden aan een commerciële organisatie. In dit artikel zal een vernieuwend concept voor het 
organiseren van sterilisatie activiteiten, het “Shared Sterile Center (SSC)”, worden gepresenteerd die de 
voordelen van in- en uitbesteden combineert. 
Eerst zal worden ingegaan op de huidige ontwikkelingen in de zorg die maken dat de discussie over 
schaalvergroting en uitbesteding van sterilisatie activiteiten weer actueel is. Vervolgens worden de voor- 
en nadelen besproken van het buiten de medische centra plaatsen van de sterilisatie activiteiten. Na uitleg 
van het organisatieconcept “Shared Sterile Center (SSC)”, wordt nog ingegaan op het besturen en de 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen van een shared sterile center. 
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ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG 
Nieuwe wetgeving in de zorg 
De discussie over vraagsturing en marktwerking in de zorg is afgerond, deze komen er. Recentelijk zijn vijf 
nieuwe wetten of aanpassingen geïntroduceerd die het overheidsbeleid over vraagsturing en markt-
werking in de zorg formaliseren en moeten stimuleren. 
 
De vertrouwde en min of meer vanzelfsprekende manier waarop het eigen budget van zorginstellingen 
tot stand kwam gaat verdwijnen. Financiering moet in toenemende mate worden ‘verdiend’ door goede 
zorgprestaties in voldoende omvang voor een concurrerende prijs. Er is niet langer sprake van een vast 
budget, maar van betaling per geleverd zorgproduct. Vooral wie goed presteert wordt straks beloond. 
Ook de contracteerplicht van de zorgverzekeraars komt te vervallen. Zorg voor een patiënt wordt dan 
nog slechts vergoed als er een overeenkomst is gesloten tussen de zorgverzekeraar van de patiënt en de 
zorgaanbieder die de zorg levert. De verzekeraar mag bij het afsluiten van overeenkomsten met zorg-
aanbieders selectief te werk gaan. De prijs is daarbij waarschijnlijk zeer bepalend. De grote vraag zal zijn 
langs welke meetlat verzekeraars kwaliteit gaan honoreren. 
Tot slot worden zorgaanbieders zelf verantwoordelijk voor hun infrastructuur en investeringen. In plaats 
van een budgetbekostiging voor infrastructuur en investeringen, wordt prestatiebekostiging ingevoerd. 
Zo zal er sprake zijn van risicodragende bedrijfsvoering en bestaat er geen zekerheid meer dat vaste 
huisvestingslasten worden gedekt. Dat wil zeggen dat investeringen in bouw en infrastructuur direct hun 
weerslag hebben op de uiteindelijk te berekenen zorgprijs van de betreffende instelling.  Ook wordt de 
deur verder opengezet voor nieuwe, kleinschalige, commerciële zorgaanbieders. In de praktijk kan 
bijvoorbeeld iedereen zonder al te veel rompslomp een eigen privé-kliniek starten om vandaar uit in 
bepaalde niches de zorgmarkt te bedienen.  
 
Regionalisering van de zorg 
Met de introductie van marktwerking, ontstaat er concurrentie tussen de verschillende medische centra 
in een regio. Marktwerking dwingt, met name de kleinere medische centra, tot het maken van keuzes 
waarop zij de concurrentie aangaan binnen die regio. Het complete pakket aan reguliere zorg in de regio 
zal wel beschikbaar blijven, maar niet meer vanuit ieder medisch centrum. Alleen de universitaire en grote 
algemene medische centra zullen (mogelijk) een compleet pakket aanbieden. De concurrentie op het 
gebied van topklinische en topreferente zorg zal zich landelijk en waarschijnlijk zelfs europees gaan 
afspelen. 
Deze herschikking  en concentratie op kerntaken binnen een regio, zal er paradoxaal ook toe leiden dat er 
samengewerkt gaat worden op de gebieden waarin men zich niet primair onderscheid (bijv. de onder-
steunende diensten binnen een medisch centrum), zeker wanneer er synergievoordelen te behalen zijn. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het opzetten van een gezamenlijk logistiek centrum, labcentrum of 
catering maar ook aan het gezamenlijk (laten) uitvoeren van sterilisatie activiteiten binnen een regio. 
 
Innovatie operatietechnieken 
Op het inhoudelijk vlak van de zorg staan de ontwikkelingen ook niet stil. Innovatieve operatietechnieken 
vinden snel invoering , zoals micro invasieve chirurgie (mic), endo-suites en operatierobots. Bij deze 
ingrepen, die minder belastend zijn voor de patiënt, zijn ook minder medische hulpmiddelen nodig. De 
medische hulpmiddelen die worden gebruikt zijn echter arbeidsintensiever en moeilijker te reinigen en 
steriliseren. 
Een andere trend is dat reusable medische hulpmiddelen worden vervangen door disposable medische 
hulpmiddelen. De keuze wordt gemaakt op grond van kosten en risico´s voor de patiënt. Het gebruik van 
disposable medische hulpmiddelen is de afgelopen jaren toegenomen. Bijna alle medische centra werken 
tegenwoordig met zowel reusables als met disposables. Naast kosten van logistiek, reiniging en 
sterilisatie, wordt gekeken naar gebruikersgemak. Driekwart van de chirurgen schijnt wel eens last te 
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hebben van een slecht of niet functionerend instrument. Een disposable instrument is nieuw en werkt 
altijd naar verwachting.  
Europese medische centra gebruiken op dit moment voor het merendeel nog reusable instrumenten, 
maar het gebruik van disposable instrumenten neemt toe. In Amerika is het andersom; 80% van de 
ingrepen wordt uitsluitend met disposables uitgevoerd. Het veiligheidsaspect voert daar de boventoon.  
De integrale kosten van sterilisatie van reusables zullen steeds vaker worden afgewogen tegen de 
(integrale) kosten en andere baten van disposables. Zeker nu disposables nog steeds goedkoper worden 
en het assortiment tegelijkertijd toeneemt. 
 
 

CONSEQUENTIES VOOR DE STERILISATIE DIENSTVERLENING 
Vraagsturing, ‘de cliënt centraal’, wordt een leidend principe, waarbij sterk zal worden gestuurd op kosten. 
Voor de sterilisatie dienstverlening houden de eerder genoemde ontwikkelingen in, dat de vraag naar 
deze dienstverlening binnen de medische centra verschuift, afneemt en complexer wordt. Nieuwe vraag 
kan ontstaan door nieuwe toetreders in de regio. Medische centra zullen hun huidige functionele 
organisatie om gaan buigen naar een klantgerichte organisatie. Daarbij past het om niet direct klant-
gerelateerde processen, zoals sterilisatie, uit te besteden. 
 
Uitbesteden ondersteunende diensten 
Medische centra zullen gaan concurreren op prijs en kwaliteit van hun patiëntenzorg, niet op prijs en 
kwaliteit van het sterilisatieproces. Hoe enorm belangrijk deze afdeling ook is voor een medisch centrum, 
het werk dat er wordt verricht, kan net zo goed buiten de deur plaatsvinden. 
Het uitbesteden van de centrale sterilisatie activiteiten is niet nieuw in Nederland, voorbeelden zijn 
Combister en NedSter. Combister nam in 1990 de sterilisatie activiteiten van het Reinier de Graaf 
Gasthuis in Delft en het Diaconessenhuis in Voorburg over. NedSter deed dat in 1992 voor het 
Eindhovense Catharina ziekenhuis. 
In Duitsland en Frankrijk komt uitbesteding van sterilisatie activiteiten inmiddels op grote schaal voor en 
in Engeland heeft de overheid sinds 2000 zelfs een programma opgezet om alle sterilisatie activiteiten 
buiten het medisch centrum te laten plaatsvinden. 
In Nederland hebben het afgelopen jaar verschillende medische centra (o.a. OLVG, AMC) besloten of 
overwegen zij (o.a. Albert Schweitzer Ziekenhuis, Orbis/azM) om hun centrale sterilisatie activiteiten 
buiten het medisch centrum onder te brengen. Het AMC heeft recentelijk besloten om haar sterilisatie 
activiteiten uit te besteden aan Lips Textielservice, dat onderdeel uitmaakt van Synergy Healthcare plc. 
Deze Britse marktpartij biedt aan de engelse medische centra sterilisatiediensten aan vanuit veertien 
centra in dat land. Synergy zet nu de eerste schrede op de Nederlandse sterilisatiemarkt. 
Uitbesteden kan in verschillende vormen. Het is mogelijk de sterilisatie activiteiten volledig uit te 
besteden aan een commercieel sterilisatiebedrijf. Het kan door samenwerking tussen verschillende 
medische centra, die de taak onderbrengen in een non-profitorganisatie. Ook kunnen de sterilisatie 
activiteiten bij een ander medisch centrum (geregistreerd als sterilisatiebedrijf) worden ingekocht.  
Kwaliteit, kosteneffectiviteit en rationalisering van de relatie met de afnemers zijn de belangrijkste 
drijfveren voor het uitbesteden van de sterilisatie activiteiten. Met name voor kleine medische centra  
(<300 bedden) wordt het aantrekkelijk om de sterilisatie activiteiten uit te besteden op het moment dat 
men voor nieuwe of vervangingsinvesteringen staat en er in de regio een aanbieder van deze dienst-
verlening aanwezig is. 
 
 

STERILISATIE; BUITEN HET MEDISCH CENTRUM 
Om meer prestatiegericht te kunnen werken krijgen zorgaanbieders meer verantwoordelijkheid en meer 
ruimte voor eigen ondernemerschap. Het plaatsen van de sterilisatie activiteiten buiten het medisch 
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centrum (sterilisatiebedrijf) past hierbinnen en levert twee belangrijke voordelen op; efficiency- en 
kwaliteitsverbetering. 
 
Efficiencyverbetering 

• Goedkopere locatie, ruimte vrij in het medisch centrum; 
Een Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) is nu nog vaak op of in de nabijheid van de operatie 
kamers (ok’s) gesitueerd. Het betreft een relatief ‘dure locatie’ die ook gebruikt kan worden voor 
‘directe’ patiëntenzorg.  Uitbesteden betekent dat de sterilisatie activiteiten naar een andere, 
goedkopere locatie kunnen worden verplaatst en er meer beschikbare ruimte is in het medisch 
centrum. Zeker nu medische centra verantwoordelijk zijn voor hun vastgoed, gaat dit een rol 
spelen. 
Hiertegenover staat een mogelijke toename van de transport- en handelingskosten. 
 

• Kosten en investeringen delen door schaalvoordeel; 
In een regionaal sterilisatiebedrijf dat voor meerdere afnemers werkt, kunnen personeel en 
productiemiddelen efficiënter worden ingezet. De vaste kosten, zoals investeringen in 
apparatuur, kunnen worden gespreid over het grotere aantal afnemers.  
Ook op het vlak van inkoop ontstaat voordeel. Leveranciers zien dat onderhandelingsmacht 
wordt geconcentreerd; sommige leveranciers hebben grote belangen en willen dat activiteiten 
aan hen worden uitbesteed. 
Hiertegenover staat dat bij een te grote omvang of te veel variatie in producten, diensten, klanten 
of processen ook de complexiteitskosten kunnen toenemen. Kosten nemen ook toe indien de 
hoeveelheid benodigde medische hulpmiddelen (instrumenten) moet worden uitgebreid, omdat 
de noodzakelijke levertijden niet worden gerealiseerd. 
 

• Transparantie van de bedrijfsvoering; 
Het plaatsen van de sterilisatie activiteiten buiten het medisch centrum, zal er in de meeste 
gevallen toe leiden dat de dienstverlening ook wordt ‘verrekend’. De kosten van de diensten 
worden daarmee inzichtelijk en de afnemer kan bepalen of hij deze dienst tegen die prijs wil 
afnemen en wat de gevolgen zijn voor de eigenbedrijfsvoering (bijv. invloed op de DBC-prijs). 
De CSA wordt nu meestal gezien als een kostenpost binnen een medisch centrum, waarvan de 
activiteiten niet worden doorberekend naar de gebruikers. Binnen de huidige interne 
budgettering  ervaart het CSA management dan ook onvoldoende mogelijkheden om de kosten 
te beheersen. Men heeft bijvoorbeeld vrijwel geen grip op de kosten van aanschaf en onderhoud 
van medische hulpmiddelen. Door deze integrale verantwoordelijkheid voor de steriele medische 
hulpmiddelen neer te leggen bij een extern sterilisatiebedrijf , zal dit leiden tot een betere 
beheersbaarheid van materiaal en hogere omloopsnelheden van kapitaal. 

 

• Toegesneden arbeidsvoorwaarden; 
De CAO voor medische centra die nu van toepassing is, beperkt de benodigde en bij de aard van 
het productieproces passende flexibiliteit. Snel en efficiënt inspelen op vragen van intern en 
externe klanten is minder goed mogelijk of brengt relatief hoge kosten met zich mee. 
Hiertegenover staat dat de medewerkers in een andere context en op een andere locatie gaan 
werken, waar een resultaatgerichte cultuur wordt nagestreefd. Dit kan leiden tot weerstand en 
mobilisering van bijvoorbeeld de OR of vakbonden. 

 
Kwaliteitsverbetering 
• Kwaliteit benoemen, vastleggen en aantonen (DVO); 
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Uitbesteding zal leiden tot een constant en structureel geborgd kwaliteitsniveau. Kwaliteit heeft 
de hoogste prioriteit voor een (commercieel) sterilisatiebedrijf. Kwaliteitseisen zullen worden 
benoemd en vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen sterilisatiebedrijf en 
afnemer en worden jaarlijks getoetst. 

 

• Verbetering professionele samenwerking; 
Sterilisatiebedrijf en afnemer (meestal het operatiecentrum) worden gedwongen om na te 
denken over de diensten die ze leveren c.q. wensen en zich te realiseren dat ze daarvoor een prijs 
moeten vragen dan wel betalen en dit ook schriftelijk vast te leggen (DVO). 
Schaaleffect maakt het ook mogelijk om gedegen logistieke expertise en kwaliteitssystemen in 
huis te halen. Dit geldt ook voor opleiding en training van personeel.  
 

• Innovatie en waardecreatie; 
Uitbesteden en een concurrentiesituatie leidt tot prikkels om een kwalitatief hoogwaardig 
product tegen de laagst mogelijke kosten te leveren. Nieuwe vormen van dienstverlening 
(onderhoudsmanagement, logistieke oplossingen, etc.), productinnovatie en -verbetering zullen 
sneller ontstaan en worden geïmplementeerd. Het samengaan van CSA’s in een regionaal 
sterilisatiebedrijf heeft ook een bundeling van kennis tot gevolg. 

 
Ja maar… 
Het klinkt mooi, maar… Het plaatsen van de sterilisatie activiteiten buiten het medisch centrum roept 
ook vragen en tegenargumenten op. 
 

• Geen grip meer 
Dat is onjuist. Het medisch centrum is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de daar 
gebruikte medische hulpmiddelen. Diensten en taken kan een medisch centrum delegeren, 
verantwoordelijkheden niet.  
Als werkzaamheden worden uitbesteed, is het aan de opdrachtgever een goede opdrachtnemer 
te vinden, duidelijke afspraken te maken, zich (periodiek) te overtuigen dat de afspraken worden 
nageleefd en ervoor te zorgen dat de taken die derden verrichten ook binnen de instelling goed 
worden gedocumenteerd. De opdrachtnemer heeft een eenvoudige taak: doen wat is 
afgesproken. 

 

• Afhankelijk van het sterilisatiebedrijf 
Dit is een betrekkelijk probleem. Een instelling is niet méér afhankelijk van zijn externe 
sterilisatiebedrijf dan van het functioneren van de sterilisatoren wanneer het zelf steriliseert. 
Tegenover het ‘doomsday scenario’ dat het sterilisatiebedrijf in vlammen opgaat, staat het risico 
dat de eigen CSA afbrandt. Continuïteit is bij externe organisaties vaak beter geregeld dan binnen 
het medisch centrum. Wettelijke en kwaliteitsregelingen verlangen dat bedrijven die een 
onmisbare dienst verlenen, vangnetten hebben voor het uitvallen ervan.  
Wel is het zo dat als de sterilisatieactiviteiten eenmaal zijn uitbesteed, het moeilijk is om deze 
weer terug te halen omdat de kennis hiervan ook niet meer in huis is. Ook zal er niet in elke regio 
sprake zijn van meerdere aanbieders en daarmee van een gezonde concurrentiesituatie. 

 

• Verlies aan flexibiliteit 
Als flexibiliteit betekent dat je bijvoorbeeld een charge moet laten voorgaan vanwege een 
geplande ingreep, is dat normaal in protocollen vast te leggen (voorrang- of spoedset) en dus ook 
met een sterilisatiebedrijf af te spreken. Als ermee wordt bedoeld dat er “wel even wat te ritselen 
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valt”, en men het soms niet zo nauw met de regels neemt, pleit dat juist voor uitbesteden. De 
regels worden dan duidelijk en iedereen weet waarop hij uiteindelijk wordt afgerekend. 

 

• Meer instrumenten en sets nodig 
Omloopsnelheden van het instrumentarium zijn vaak of niet bekend, of worden (onterecht) 
verondersteld zeer hoog te zijn (12 tot 24 uur). Een cijfermatige analyse, op de juiste wijze 
uitgevoerd, wijst echter uit dat deze perceptie in veel gevallen verre van juist is. Een dergelijke 
analyse leert bijvoorbeeld dat slechts 20% van de gebruikte sets vaker dan 1 keer per week 
worden gebruikt.  
Logistiek gezien is er geen wezenlijk verschil tussen steriliseren in huis of buitenshuis, anders dan 
de afstanden tussen A en B. Nederland is slechts een “halve dag” groot; dat is dus inplanbaar en af 
te spreken. 

 
Het uitbesteden van de sterilisatie activiteiten is een beslissing waaraan goed te rekenen valt, en die een 
scala aan optimaliseringvraagstukken met zich mee brengt. Kort gezegd is het probleem de kosten van de 
stroom van steriele medische hulpmiddelen te minimaliseren, onder de voorwaarde dat de beschik-
baarheid gegarandeerd blijft. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen het beheersen van risico’s 
(zowel financieel als op het gebied van kwaliteit en levertijd) en het tegen lagere kosten inkopen van 
sterilisatie activiteiten [1]. 
De klantgerichte vraag die vervolgens rijst is of het proces zo ingericht kan worden dat de kosten per 
patiënt dalen, zonder dat de kwaliteit van het proces verminderd. 
 
 

EEN ‘VERNIEUWENDE’ MANIER VAN ORGANISEREN: SHARED STERILE CENTER 
Sterilisatie behoort niet tot de kernactiviteiten van het medisch centrum, maar zijn wel een kritische 
factor in cruciale processen in de bedrijfsvoering. Daarom is het van belang dat een medisch centrum een 
zekere invloed kan uitoefenen op de sterilisatie activiteiten. Gevolgen van onvoldoende kwaliteit of 
dienstverlening kunnen tenslotte ernstige gevolgen voor patiënten hebben. 
Een oplossing voor het dilemma van in- of uitbesteden is het Shared Sterile Center (SSC), dat regionaal 
werkt voor meerdere medische centra. Een shared sterile center combineert de voordelen van een eigen 
Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) met die van het uitbesteden van de sterilisatie dienstverlening.  
 
Het concept is in wezen heel eenvoudig en is een variatie op het organisatieconcept van Shared Service 
Center. In een regio zijn verschillende medische centra, met elk een eigen Centrale Sterilisatie Afdeling. 
Door deze CSA’s te bundelen ontstaan schaalvoordelen en kennisbundeling, die ten gunste komen van de 
deelnemende centra. Er ontstaat een nieuwe organisatie, welke de sterilisatie activiteiten voor die 
deelnemende partijen uitvoert: een ‘Shared Sterile Center’ (SSC).  
 
Definitie: 
Een shared sterile center (SSC) is een resultaatverantwoordelijke  eenheid, opgericht door één of 
meerdere (joint-venture) medische centra in een regio, die steriele medische hulpmiddelen levert aan 
zorgverleners in die regio, op basis van een overeenkomst  en tegen een verrekenprijs  (afgeleid van 
[2]). 
 
De kern van de definitie zit in de volgende begrippen: 

• Resultaatverantwoordelijk, opdat het SSC (sterilisatie)diensten levert die door de afnemers 
worden gewenst en waarvoor ook wordt betaald. Door resultaatverantwoordelijk te werken 
wordt het SSC gestimuleerd om kosten en kwaliteitsbewust te zijn. 
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• Overeenkomst, zodat er sprake is van zakelijke afspraken tussen afnemer (zorgverlener) en 
dienstverlener (SSC). Door te werken met overeenkomsten wordt de afnemer gestimuleerd om 
zijn vragen expliciet te formuleren en de kosten die daarmee worden gemaakt voor zijn rekening 
te nemen. 

• Verrekenprijs, opdat het SSC inzichtelijk kan maken wat de diensten kosten en de afnemer kan 
bepalen of hij de dienst tegen die prijs wil afnemen. Door te werken met prijzen wordt het voor 
zowel het SSC als de afnemer mogelijk gemaakt om de performance te vergelijken met anderen 
en de afweging tussen het gebruik van reusable en disposabel steriele medische hulpmiddelen te 
maken. 

 
De bundeling van activiteiten zal leiden tot forse efficiencyslagen, kostenreductie en —beheersing en 
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de deelnemende medische centra. Uitgangspunt 
daarbij is dat de organisaties die een SSC opzetten (naar rato) gezamenlijk de zeggenschap hebben over 
het SSC en investeren in het SSC (eventueel met een derde partij).  
 
De missie van een shared sterile center is ‘het realiseren van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige 
patiëntenzorg in een regio, door zorgverleners tijdig te voorzien van de benodigde steriele medische 
hulpmiddelen’.   
 
De dienstverlening vanuit een SSC ziet er materieel niet anders uit dan die van de huidige Centrale 
Sterilisatie Afdeling. De huidige schaal en positionering van CSA’s binnen de medische centra stellen hen 
echter onvoldoende in staat om optimaal te presteren. De meerwaarde zit in het feit, dat het 
management van het SSC én de managers van het primaire zorgproces voor het eerst gedwongen 
worden: 

• na te denken over de diensten die ze wensen, 

• zich te realiseren dat ze daarvoor een prijs moeten vragen dan wel betalen, 

• het SSC wordt gedwongen om marktconform te leveren, omdat de medische centra anders op 
termijn deze diensten elders op de markt kunnen gaan inkopen. 

In de praktijk zal alleen de invoering van dit principe al leiden tot een verschuiving. Een deel van de 
diensten wordt afgebouwd omdat de zorgverleners er minder belang aan blijken te hechten, terwijl 
andere groeien omdat de zorg ze nodig heeft. De managers van met name de operatiecentra verliezen 
voor hun gevoel een stuk autonomie en directe invloed; ze moeten ‘delen’ in waar ze voorheen over 
konden ‘beschikken’. 
 
De unieke kenmerken van een SSC t.o.v een interne CSA zijn: 

• Een SSC werkt voor meer opdrachtgevers; er is dus meer dan één afnemer. 

• Een SSC maakt vooraf afspraken over wat wordt geleverd tegen welke voorwaarden en voor 
welke prijs 

• Een SSC bepaalt zelf wat het levert en hoe dat wordt gerealiseerd. Het is niet zo dat ‘de klant alles 
bepaalt’. Variatie in service en kwaliteit is uiteraard mogelijk, maar hierover worden dan wel 
aanvullende prijsafspraken gemaakt. 

• Een SSC heeft een eigen resultaatverantwoordelijkheid, de continuïteit van een SSC moet op de 
lange termijn zeker zijn gesteld. 

• De betrokken medische centra behouden (een zekere) zeggenschap over het SSC. 
 
 

BESTURING SSC 
Wanneer medische centra besluiten tot de invoering van een shared sterile center voor hun sterilisatie 
dienstverlening , dan werpt zich direct de vraag op hoe het SSC bestuurd moet gaan worden. Immers, de 
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invoering van een SSC betekent een herschikking van activiteiten en daarmee van taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden. Tevens zal in een vroegtijdig stadium duidelijk moeten zijn aan wie 
het management van een SSC rapporteert, van wie het management de beslissingsbevoegdheid verkrijgt 
en binnen welke financiële kaders het SSC kan functioneren. 
 
De besturing en positie van het bestuur is afhankelijk van het “soort” SSC. Bij een SSC voor één medisch 
centrum vallen zowel SSC als de meeste afnemers van het SSC onder eenzelfde bestuur. Bij een joint-
venture zal er veelal een raad van toezicht (RvT) worden gevormd, waarin de participerende medische 
centra zitting nemen. 
De RvT delegeert een aantal bevoegdheden aan het management van een SSC, zoals de inrichting van de 
bedrijfsprocessen, de keuze van applicaties en de benoeming van medewerkers. 
Typerend voor een SSC is dat de RvT de volgende bevoegdheden niet aan het management delegeert: 

• De bevoegdheid tot het vaststellen van de omvang van de te verlenen diensten, en het kwaliteits-
niveau daarvan. 

• De bevoegdheid voor welke organisaties een SSC werkt, en welke mogelijke beperkingen daarvoor 
gelden. 

• De bevoegdheid om processen en activiteiten, zoals instrumentenbeheer uit te besteden aan derden. 
 
Duidelijk zal zijn dat met een SSC de zeggenschap in een aantal opzichten verandert. Zo vermindert de 
autonomie en directe invloed van de betrokken medische centra. Immers, waar ze voorheen zelf  
verantwoordelijk waren, moeten ze de zeggenschap nu delen met andere organisaties en komen ze 
relatief op meer afstand. Ook lijkt het management van een SSC binnen de gemaakte afspraken en 
afgesloten overeenkomsten meer invloed te krijgen.  
 
Duidelijk moet ook zijn waarop het SSC wordt afgerekend en wanneer er sprake van succes is. Zo laag 
mogelijke kosten? Ieder jaar een beetje efficiencywinst? Moet het SSC geld opbrengen (profit center), 
mag het geld kosten (cost center) of wordt het op budget aangestuurd. 
 

STRATEGIE SSC 
De strategie die wordt gekozen voor een SSC, op basis van de waardedisciplines van Treacy en Wiersema, 
is ‘kostleiderschap’ (operational excellence) [3]. Hierbij staat het reduceren van kosten centraal zonder dat 
de kwaliteit van het product of de dienst ter discussie staat. Het gaat dan om het inrichten van een strak, 
voorspelbaar, efficiënt, kwalitatief goed sterilisatieproces als basis voor een op de klant toegesneden 
service. 
 
Een van de lastigste vraagstukken is hoe de interactie tussen het SSC en de afnemers van het SSC gaat 
verlopen. De relaties op zich kunnen goed worden benoemd (zie figuur 1) [2].  
Wanneer er sprake is van één SSC in een regio, dan zijn de afnemers vrijwel gedwongen tot verplichte 
winkelnering bij deze SSC. In dit geval zijn een RvT (voor de strategie van het SSC en de vertaling van 
beleid richting de afnemers) en een klantenraad (voor de aard en kwaliteit van de dienstverlening) 
belangrijke instrumenten om de dienstverlening van het SSC te sturen. 
 
Op het niveau van het account/servicemanagement worden de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 
voorbereid en wensen met betrekking tot de aard en kwaliteit van dienstverlening geïnventariseerd en 
vastgelegd. 
Op operationeel niveau gaat het om het feitelijk leveren van de afgesproken diensten en de dagelijkse 
contacten die daarvoor nodig zijn. 
Afhankelijk van hoe de het SSC juridisch vorm wordt gegeven kan er sprake zijn van detachering van het 
CSA-personeel vanuit de verschillende deelnemende medische centra naar het SSC. 
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Figuur 1 De verschillende relaties tussen een SSC en haar afnemers [2]. 
 
Niet onbelangrijk in het totale contactenpatroon is dat de medische centra en SSC via IT-infrastructuur de 
benodigde data met elkaar uitwisselen. Het concept van SSC’s werkt slechts bij de gratie van een goed 
functionerende en stabiele IT-infrastructuur. Het systeem moet track- en tracing-faciliteiten bevatten, om 
te weten waar een instrumentenset zich bevindt, en een manamentinformatiemodule die het mogelijk 
maakt om het beheer (onder meer omloopsnelheden) optimaal te kunnen aansturen. 
 
De keuze voor uitbesteden aan een SSC is gebaseerd op een wankel evenwicht tussen voors en tegens. 
Enerzijds willen de nieuw benoemde SSC-managers hun ‘bedrijf’ zo goed en daadkrachtig  mogelijk 
inrichten; dat is nodig om ook in de toekomst aan de verwachtingen te kunnen voldoen. Anderzijds kan 
dit alleen in samenwerking met de toekomstige ‘klanten’, die veelal het gevoel hebben dat ze iets 
‘weggeven’. 
 
 

KOSTEN EN BATEN 
Wat het vormen van shared service centers (vergelijkbaar met shared sterile centers) kan opleveren is 
onderzocht door Deloitte en Touche [4]. 
In het bedrijfsleven worden ‘return on investments’ (ROI’s) van 20% gerealiseerd, met een 
terugverdientijd van gemiddeld ongeveer 3 jaar. Gemiddeld wordt een reductie in personeel (fte) 
gerealiseerd van 29%. De overige besparingen zijn materieel of kwalitatief van aard. 
De verdiensten worden in bijna 30% van de gevallen overschat en in bijna 20% van de gevallen onderschat. 
Hetzelfde geldt voor de implementatiekosten en tijd die nodig is om het concept te realiseren. 
 
In figuur 2 zijn de mogelijke kosten en opbrengsten die de invoering van een SSC met zich mee kan 
brengen opgesomd. Welke daarvan relevant zijn in een concrete situatie is ter beoordeling van 
betrokkenen. 
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Opbrengsten Kosten 

 

• Eenmalig 
o Verkoop overtollige productiemiddelen 
o Verkoop overtollig onroerend goed 

 

• Permanent 
o Opbrengsten hogere bezettingsgraad 

kapitaalgoederen 
o Hogere arbeidsproductiviteit/ lagere kosten als 

gevolg van meer handelingen per FTE 
o Geringere kosten als gevolg van hogere 

kwaliteit/ professionaliteit 
o Renteopbrengsten door beter cash 

management 
o Meeropbrengsten als gevolg van betere 

concentratie in de medische centra op de core 
business 

o Lagere kosten van IT-beheer/ onderhoud 
o Lagere inkoopprijzen door hogere purchasing 

power 
o Lagere huisvestingskosten 
o Opbrengsten als gevolg van standaardisatie 

van procedures 
o Waardevermeerdering van de onderneming 

(goodwill als gevolg van betere routines e.d.) 
o Hogere flexibiliteit/geringere ontvlechting-

kosten/geringere startkosten new business 
 

 

• Eenmalig/aanloop 
o Feasibility study 
o Opstellen business case 
o Externe adviseurs 
o Interne opportunity kosten 
o Verkrijgen draagvlak 

 

• Eenmalig/voorbereiding 
o Standaardisatie processen en procedures 
o Aanpassen IT-systemen/infrastructuur 

 

• Eenmalig/overgang 
o Conversiekosten 
o (her)huisvesting/verhuizing 
o Afvloeiingskosten personeel/managers 
o Wervingskosten nieuw personeel/ managers 
o Kosten gelijktrekken arbeidsvoorwaarden 
o Training en opleiding 
o Aanloopverliezen 
o Aanpassen organisatie medische centra 
o Kosten aanpassing management control/ 

administratieve organisatie/ interne rapportage/ 
planning & control cyclus 

 

• Permanente kosten 
o Exploitatiekosten 
o Hogere coördinatiekosten en kosten van 

toezicht  
 

Figuur 2 Overzicht kosten en opbrengsten van een SSC [2]. 
 
 
Natuurlijk zijn er ook risico’s aan het oprichten van een SSC.  De invoering van een SSC kan wel degelijk 
mislukken, net zoals andere outsourcingprojecten. Een risicofactor is dat de kosten hoger uitvallen dan 
verwacht, ofwel omdat de baten minder zijn dan vooraf was ingecalculeerd, ofwel omdat er extra kosten 
moeten worden gemaakt bij de transitie of implementatie van het SSC. Een tweede risico is dat de 
dienstverlening hoe dan ook niet voldoet aan de eisen of verwachtingen van de afnemers. Dat kan omdat 
de verwachtingen niet reëel zijn, omdat de transitie en implementatie van het SSC niet goed verlopen of 
omdat te weinig budget beschikbaar is. 
Andere risicofactoren zijn: 

• Opportunisme van het shared sterile center 

• Dienstverleningsovereenkomsten incompleet of te gedetailleerd 

• Te weinig kennis en vaardigheden binnen een SSC 

• Onvoldoende communicatie en coördinatie 

• Onrealistische verwachtingen 

• Onvoldoende oor voor klantbehoeften 

• Grote organisatorische weerstand 

• Onduidelijke strategie 
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• Gebrekkige technologische infrastructuur 
 
 

SSC HANZESTERI; EEN VOORBEELD 
In Nederland zou per regio een SSC kunnen worden opgericht door de medische centra in die regio. Hoe 
groot de regio is, is afhankelijk van de bereikbaarheid van de betreffende centra vanuit het SSC. In de 
randstad zal de regio vaak kleiner zijn in vergelijking met een regio in het noorden of zuiden van het land. 
In figuur 3 is een voorbeeld gegeven van een shared sterile center in de regio rondom de stad Groningen; 
SSC HanzeSteri. Een dergelijk SCC zou gebouwd kunnen worden naast het nieuwe logistieke centrum van 
het UMCG en Martini Ziekenhuis op het industrieterrein “Eemspoort” van de stad Groningen. De 
deelnemende medische centra zijn binnen 50 minuten per auto te bereiken (< 40 km) vanuit het SSC. 
 
 

Medisch Centrum Plaats Afstand 

(km) 

Bedden OK’s STE 

      

Delfzicht zkh. Delfzijl 32 186 4 15.000 
Martini zkh. Groningen 10 608 13 50.000 
Refaja zkh. Stadskanaal 35 200 4 20.000 

St. Lucas zkh. Winschoten 31 240 4 20.000 
UMCG Groningen 6 1171 28 52.000 
Wilhelmina zkh Assen 27 278 6 24.000 
      

Totaal HanzeSteri Groningen 0 2.700 59 180.000 

 

Figuur 3 SSC HanzeSteri; Mogelijk SSC voor de regio Groningen. 
 
 
Een vergelijkbaar SSC voor de regio Friesland zou rond Drachten kunnen worden gebouwd. Door 
afspraken te maken tussen deze SSC’s kan men bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (o.a. brand) op 
elkaar terugvallen met minimale hinder voor de klanten. Daarnaast biedt dit mogelijkheden voor 
gezamenlijke inkoop, scholing, etc. 
 
 

VAN KOSTENPOST NAAR WAARDECREATIE 
Is het uitbesteden van de sterilisatie activiteiten en vorming van SSC’s in eerste instantie gericht op 
kostenbesparing. Een volgende stap in de ontwikkeling van sterilisatie buiten het medisch centrum is 
meer waarde creëren voor de afnemers, door middel van nieuwe vormen van dienstverlening 
(klantenpartnership [3]). 
 
Op het gebied van medische hulpmiddelen management kan worden gedacht aan (preventief) 
onderhoud, instrumenten lease of zelfs ‘pay for use’. 
 
Op het gebied van logistiek kan worden gedacht aan innovatieve logistieke concepten zoals ‘just in time’ 
levering. Doel is voorraden, die een onnodig hoog kapitaalbeslag veroorzaken, te verkleinen binnen het 
medische centrum. ‘Just in time’ komt erop neer, dat de operatieafdeling ‘s middags aan het SSC zijn 
‘vraag’(lees: planning) voor de volgende dag afgeeft. Aan de hand van die vraag gaan CSA-
magazijnmedewerkers laat diezelfde middag en de volgende ochtend de zogenaamde procedurecarts 
samenstellen. Per ingreep (of OK-dagdeel) een cart met daarin het voor die ingreep benodigde 
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instrumentarium vergezeld van de benodigde steriele disposables en afdekmaterialen. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van nieuwe technieken zoals RFID en orders verzamelen middels voicepicking, die nu al 
in andere takken van industrie worden toegepast. 
 
Een leuk theoretisch model? De CSA van het Medisch Centrum Alkmaar bewijst al een paar jaar dat het in 
de praktijk haalbaar is. 
 
 

TOT SLOT 
De steeds verdergaande specialisering, complexiteit van verwerking, benodigde investeringen, schaarste 
aan goed opgeleid en ervaren personeel en kapitaalsinvesteringen in instrumenten die slechts mondjes-
maat worden gebruikt, maken schaalvergroting van de CSA het enig mogelijke scenario voor de toekomst. 
Een geschikt concept hiervoor is het shared sterile center. Sterilisatie activiteiten die de kern van de 
business van een medisch centrum raken worden op deze wijze niet (geheel, mogelijk wel als partner) 
uitbesteed aan een commerciële organisatie omdat de afhankelijkheden en aanverwante risico’s te groot 
zijn. 
Als eenmaal de grootschalige sterilisatie dienstverlening in de vorm van bijvoorbeeld shared service 
centers is gerealiseerd, zal blijken dat voor kleinere instellingen de kosten voor steriliseren in eigen beheer 
een veelvoud zijn van de uitbestedingskosten. Dit geldt minder voor grotere instellingen zoals de 
universitaire medische centra. 
De uiteindelijke keuze voor een SSC vraagt om goede argumentatie en absolute steun van de bestuurders 
van de deelnemende medische centra. Om tot een keuze te komen moet eerst goed worden 
geïdentificeerd wat de focus van de SSC is en welke waarde daarmee wordt gecreëerd: in hoeverre wordt 
de klant, zowel zorgverlener als patiënt, er beter van, waar kunnen zij het rendement verhogen? 
Vervolgens is een goede businesscase noodzakelijk waarin duidelijk wordt wat het effect op de 
exploitatiekosten is en welke investeringen noodzakelijk zijn om dit effect te realiseren. 
De belangrijkste aandachtspunten bij de keuze voor een SSC zijn: 

• Zorg voor een heldere focus 

• Maak duidelijk welke waarde wordt toegevoegd 

• Maak de businesscase; waar zitten de kosten en de baten 

• Maak ook de kwalitatieve voor- en nadelen hard en meetbaar 

• Formuleer de uitgangspunten op basis van de waarde voor de uiteindelijke klant/afnemer 

• Stel voldoende steun bij de smaakmakers zeker voor de argumentatie 
 
Weerstand tegen invoering van SSC’s zit vooral bij de managers van de operatie centra waar de CSA nu 
vaak onder valt. De managers van de operatie centra moeten er aan wennen dat ze hun taak moeten 
realiseren zonder hiërarchische macht over resources waarvan ze wel afhankelijk zijn. 
Als op basis van een goede argumentatie een positieve beslissing genomen is, moet het SSC nog worden 
waargemaakt. De meeste ongelukken zullen gebeuren omdat één van de (of meerdere) deelnemende 
medische centra het niet echt wil, halve keuzes worden gemaakt en er geen echte prioriteit aan geeft. Als 
men niet overtuigd is van het nut, er geen prioriteit aan geeft, en er geen persoonlijke energie in wil 
steken, dan kan het concept nog zo prachtig zijn, maar begin er dan niet aan! 
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