
  

 

Oktober 2000 

 
 
 

Toetsingscriteria 
Verpakkingsconcepten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2000 Versie 1 



  

 

Oktober 2000 

 
 
 
 
 
 
Exemplaren van dit document kunt u bestellen bij het secretariaat van de vereniging 
 
Volledig kopieren en verspreiden van dit document is toegestaan 
 
Het document is als Word 97 document beschikbaar op http://www.cscnl.net



                                                                       Pagina 1 van 16 

 

Oktober 2000 

Toetsingscriteria verpakkingsconcepten 
  
 
 
De productie van steriele medische hulpmiddelen in ziekenhuizen moet voldoen aan het 
Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen. Hierin wordt onder andere de 
volgende eis gesteld aan de direct omsluitende verpakking (artikel 6): 
 

"De verpakking moet waarborgen dat het medische hulpmiddel na sterilisatie, 
bewaard overeenkomstig het in artikel 9 bedoelde bewaarvoorschrift, bij beziging 
overeenkomstig zijn bestemming geschikt, voor gebruik blijft in elk geval tot de in 
artikel 8, eerste lid, onder c, bedoelde tijdsaanduiding."  

 
"Geschikt voor gebruik" laat zich, ten behoeve van deze toetsingscriteria, vertalen in 
"steriel tot het moment van gebruik". Het verpakken van steriele medische 
hulpmiddelen is essentieel om de steriliteit van het medisch hulpmiddel, tot op het 
ogenblik van gebruik, te behouden.  
 
Met betrekking tot het verpakkingsconcept zoals dat wordt toegepast op sterilisatie afdelingen 
in ziekenhuizen zijn er vele factoren die bepalen of het medisch hulpmiddel tot het moment 
van gebruik steriel zal blijven. Naast de specifieke eigenschappen van het verpakkings-
materiaal spelen de omstandigheden t.a.v. distributie, opslag en gebruik binnen het ziekenhuis 
een belangrijke rol bij het behouden van de steriliteit.  
De Europese norm geeft op abstracte wijze een weergave van alle factoren die van invloed 
zijn op het behoud van steriliteit van het gesteriliseerde medische hulpmiddel. Deze norm 
bestaat uit een horizontale norm (EN868 deel 1) en een negental verticale normen (EN868 
deel 2-10). 
In EN868 deel 1 staan de algemene en technische eisen beschreven. De delen EN868 deel 2 
tot en met deel 10 beschrijven de eisen en testmethodes, voor een aantal 
verpakkingsmaterialen en -systemen (bijv. laminaatzakken en containers) die gebruikt worden 
in ziekenhuizen. Deze verticale normen kunnen gebruikt worden om conformiteit met een 
aantal van de eisen (echter niet alle) uit EN868 deel 1, aan te tonen. Deze delen zijn 
geschreven met de bedoeling de op dat moment bestaande en verschillende nationale normen 
voor specifieke verpakkingsmaterialen en -systemen te harmoniseren. De nationale normen 
beschreven meer specifiek de verpakkingsmaterialen die gebruikt worden in de 
gezondheidszorg. Indien een specifiek verpakkingsmateriaal of -systeem niet voldoet aan de 
eisen in de verticale delen wil dat niet zeggen of betekenen dat het verpakkingsconcept waarin 
dit verpakkingsmateriaal of -systeem is verwerkt niet voldoet aan EN868 deel 1.  
 
De Europese norm EN868 deel 1 is geschreven als een hulpmiddel om aan de eisen in het 
Besluit medische hulpmiddelen (Medical Device Directive) te kunnen voldoen. Ziekenhuizen 
hoeven echter niet aan dit Besluit te voldoen, maar de norm EN868 deel 1 kan zeker binnen 
ziekenhuizen gebruikt worden. De eisen die in deze norm gesteld worden zijn echter tamelijk 
abstract omschreven. Om de norm toegankelijk te maken zijn door een werkgroep van de 
Centrale Sterilisatie Club deze toetsingscriteria geschreven. Dit document geeft een overzicht 
van de belangrijkste aandachtspunten, meetpunten en beheersmaatregelen in de logistieke 
keten van de verpakking. Het werkgebied omvat de totale logistiek van het 
verpakkingsmateriaal binnen het ziekenhuis en verpakte steriele medische hulpmiddel binnen 
het ziekenhuis en waar van toepassing, tussen ziekenhuizen onderling. Dit bevat: ontvangst en 
opslag verpakkingsmateriaal, inpakruimte, verpakkingswijze, beladen van de sterilisator, 
sterilisatie, ontladen van de sterilisator, opslag en transport en (aseptische) presentatie. 
Het document geeft verder objectieve, pragmatische toetsingscriteria voor een 
verpakkingsconcept zodat de verantwoordelijke personen binnen de ziekenhuizen 
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verantwoorde keuzes kunnen maken om daardoor aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. 
De toetsingscriteria vormen geen norm op zich, maar bieden de lezer een ondersteuning bij 
het hanteren van de bestaande internationale en nationale normen en kunnen gehanteerd 
worden als een checklist, die de gebruiker helpt om alle kritische procesonderdelen te 
identificeren en verbetertrajecten in te zetten. Als zodanig kan het een bijdrage leveren aan het 
kwaliteitssysteem van het ziekenhuis.  
De leverancier van het verpakkingsmateriaal of -systeem geeft een deel van de gevraagde 
informatie in de instructies voor gebruik. De deskundige steriele medische hulpmiddelen of 
het hoofd van centrale sterilisatie afdeling bepaalt door het uitwerken van de instructies en 
aanwijzingen van de leverancier hoe de verpakkingsmaterialen of -systemen toegepast 
worden in het ziekenhuis om zo de kwaliteit van het steriele medische hulpmiddel te 
waarborgen. 
 
Referenties:  
Tijdens de ontwikkeling van de toetsingscriteria zijn de volgende documenten als 
ondersteuning gebruikt. Zie de bundels Richtlijnen Steriliseren en Steriliteit. 
S3005  Besluit gesteriliseerde medische hulpmiddelen in ziekenhuizen 
S6005 Besluit medische hulpmiddelen (Medical Device Directive) 
S7000   Bouwkundig functionele beoordelingsmaatstaven ten behoeve van 

nieuwbouwplannen voor een centrale sterilisatie afdeling (CSA)  
B5000  Verpakkingsmiddelen ten behoeve van sterilisatie 
R3200 - 3290  Sterilisatievoorbereiding - Verpakken  
EN868 deel 1  Packaging materials and systems for medical devices which are to be 

sterilized - Part 1: General requirements and test methods 
EN868 deel 2 t/m 10  Packaging materials and systems for medical devices which are to be 

sterilized - …)  
ISO/FDIS 11607  Packaging of terminally sterilized medical devices (Niet in de 

richtlijnenbundel) 
 
Verder wordt in de tekst verwezen naar: 
1) A.C.P. de Bruijn, J. Kastelein; Single or multiple wrapping of medical devices: procedure 
assesment through research. 
 
 
Nota bene: In dit document wordt steeds gesproken over ziekenhuizen om redenen van uniformiteit van de tekst. 
Deze toetsingscriteria zijn evenwel ook toepasbaar in andere klinieken, centra voor dagbehandeling en de 
industrie.
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Dit document is opgesteld door de werkgroep Verpakkingsconcepten van de Centrale 
Sterilisatie Club in de periode oktober 1998 tot september 2000. 
Gedurende deze periode hebben de volgende personen zitting gehad in de werkgroep. 
 
Rene Vis, bestuur CSC, voorzitter van de werkgroep  
Adrie de Bruijn, bestuur CSC, secretaris van de werkgroep  
Jos Peters, Laurentius ziekenhuis  
Hans de Haan, Kennemer Gasthuis 
Jan Middelhoven, Gelderse Vallei 
Tim Galekop, Dexter Corporation Nonwoven Materials  
Karl Veneman, Allegiance  
Jan Oort, Interster International  
Gabriël Valks, Maxxim Medical Europe  
Perry Sanders, Kimberly-Clark 
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De algemene punten die bij de evaluatie van een verpakkingsconcept aandacht verdienen zijn 
hieronder beschreven en komen in de tekst verder niet ter sprake. 
 
Hygiëne en ARBO 
 
Bij het verpakken van medische hulpmiddelen moeten de hygiëne en ARBO voorschriften in 
acht worden genomen. Gezien de aard van de werkzaamheden in de productieruimte 
(inpakruimte) loopt het personeel weinig risico. De hygiëne voorschriften dienen daarom 
voornamelijk ter bescherming van het product. De procedures binnen de CSA dienen 
aanwijzingen te geven over onder andere het al dan niet dragen van sieraden en make-
up/nagellak, het dragen van speciale kleding, mondmaskers, hoofddeksel enz. alsmede 
persoonlijke lichaamshygiëne zoals korte nagels, verzorging van wondjes aan de handen, 
gezichtsbeharing en handendesinfectie.  
Kritieke punten in de bouwkundige voorzieningen ter bescherming van het product zijn 
bijvoorbeeld sluizen en andere overgangsgebieden. De hygiënevoorschriften dienen aandacht 
te besteden aan het gewenste gedrag in deze sluizen en overgangsgebieden. Belangrijke 
aandachtspunten met betrekking tot de bouwkundige voorzieningen zijn te vinden in het 
Bouwstenen rapport CSA van het College Ziekenhuisvoorzieningen.  
 
De arbeidsomstandigheden moeten bewaakt worden. Aandachtspunten zijn onder andere de 
hoogte en afmetingen van werktafels, gewichten van instrumentennetten en containers 
(hanteerbaarheid bij transport en gebruik), alsmede de afmetingen van verpakkingsmateriaal 
(hanteerbaarheid bij het inpakken). Binnen de eisen die men moet stellen aan het 
verpakkingsconcept ter bescherming van het product, moet het verpakken op zich werkbaar 
blijven. 
 
Instructie van het personeel 
 
Bij het schrijven van deze toetsingscriteria is er vanuit gegaan er binnen de CSA een basis- 
kwaliteitssysteem in werking is. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd 
conform vastgelegde werkinstructies en dat (nieuwe) medewerkers afdoende worden 
geïnstrueerd/opgeleid. De werkgroep heeft verder aangenomen dat de betrokken medewerkers 
op de hoogte zijn van de gangbare werkwijzen en de wijze waarop er met medische 
hulpmiddelen wordt omgegaan. 
 
Opslag en transport 
 
De opslagcondities van verpakkingsmaterialen zijn van essentieel belang voor het behoud van 
de kwaliteiten van de materialen. In alle fasen dient de opslag van verpakkingsmaterialen 
schoon en droog te zijn. Blootstelling aan fel zonlicht dient vermeden te worden. Gebruikers 
van verpakkingsmaterialen wordt verder geadviseerd om de instructies van de fabrikant van 
de materialen nauwgezet te volgen.  
Bij alle bewerkingen, opslag, transport en andere handelingen moet de gebruiker zich bewust 
zijn van de kwetsbaarheid van de verpakkingsmaterialen. Activiteiten waarbij de kans groot is 
dat de verpakking wordt beschadigd dienen vermeden te worden. Zo moeten verpakte 
instrumentennetten niet gestapeld worden en dient het vervoer van verpakte en gesteriliseerde 
instrumentennetten uiterst zorgvuldig te gebeuren. 
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 Goederenontvangst, Centrale opslag, Transport naar de CSA 
Aandachtspunt Meetpunt/beheersmaatregel 

G
ez

ie
n 

C
or

re
ct

ie
 Actie 

Juiste 
verpakkingsmaterialen 
en hulpmaterialen 
ontvangen in de 
bestelde aantallen 

Bestellijst, expiratiedatum. 
Procedure voor ontvangst en vrijgifte. 
 

   

Kwaliteit bij ontvangst Droog, schoon, onbeschadigd.    
Registratie van 
gegevens 

Lotnummer, per verpakkingseenheid.    

Omvang bulkvoorraad First-in-first-out, expiratiedatum, voorraadbeheer.    
Ruimte Schoon en droog, beheerste temperatuur en 

vochtigheid, vrij van ongedierte. 
   

Wijze van opslag Droog en “van de grond”.    
Doorzenden naar CSA First-in-first-out.    
Transportmiddel Schoon en droog. 

Afsluitbaar bij transport buitenshuis. 
Vrij van scherpe delen. 
Voorkomen dat lading uitsteekt en/of bekneld raakt. 

   

 
Opmerkingen: 
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Opslag CSA 
Handeling en 
voorziening 

Meetpunt/beheersmaatregel 

G
ez

ie
n 

C
or

re
ct

ie
 Actie 

Ingangscontrole en 
registratie 

Bestellijst, expiratiedatum. 
Registratie per verpakkingseenheid van het 
lotnummer van de verpakkingsmaterialen en 
hulpmaterialen. 
Nb. De registratie van de batchnummers moet 
worden bewaard gedurende de periode die de 
fabrikant opgeeft als zijnde de expiratiedatum na 
productie. 

   

Omvang van de 
afdelingsvoorraad 

First-in-first-out, voorraadbeheer.    

Verwijderen van de 
verzendverpakking 

Instructies voor het verwijderen van de 
verzendverpakking, locatie vastleggen (niet in 
schone of vuile ruimte bijv. In sluis). 
Binnenverpakking intact, schoon en droog. 

   

Opslagruimte Schoon, droog, stofvrij (niet in het steriele magazijn) 
Invloeden van temperatuur en licht. 

   

Overslag naar 
inpakruimte 

Registratie per verpakkingseenheid van het 
lotnummer van de verpakkingsmaterialen en 
hulpmaterialen. 

   

 
Opmerkingen: 
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Inpakruimte (1) 
Handeling en 
voorziening 

Meetpunt/beheersmaatregel 

G
ez

ie
n 

C
or

re
ct

ie
 Actie 

Luchtkwaliteit in de 
inpakruimte 

Temperatuur en luchtvochtigheid in 
overeenstemming met de voorschriften van de 
fabrikant van de verpakkingsmaterialen.  
Nb. Deze voorschriften worden niet altijd bij het 
materiaal geleverd maar kunnen bijvoorbeeld in de 
technische specificaties (datasheets)van het 
materiaal vermeld zijn. Zie EN868-1, § 7. 
Nb. In de Bouwkundig functionele 
beoordelingsmaatstaven voor een CSA van het 
College van Ziekenhuisvoorzieningen worden 
eveneens eisen gesteld aan de luchtkwaliteit. 

   

Personeel Algemene kleding- en hygiënevoorschriften voor de 
CSA. Zie ook inleiding. 

   

Voorraadbeheer Werkvoorraad. 
First-in-first-out. 

   

Wijze van opslag: 
Houders voor vellen 

Vrij van beschadigingen, vrij van scherpe 
uitsteeksels, schoon en droog, afmetingen 
voldoende, vellen hangen ruim boven de vloer, 
capaciteit voldoende om minimaal één 
verpakkingseenheid te herbergen, vellen eenvoudig 
te plaatsen en er weer af te nemen, first-in-first-out 
systeem. 

   

Wijze van opslag: 
Laden 

Vrij van beschadigingen, vrij van scherpe 
uitsteeksels, schoon en droog, afmetingen 
voldoende, capaciteit voldoende, vellen eenvoudig te 
plaatsen en er weer uit te nemen, goed te reinigen 
en/of te desinfecteren, first-in-first-out systeem. 

   

Wijze van opslag: 
Legplanken 

Vrij van beschadigingen, vrij van scherpe 
uitsteeksels, schoon en droog, afmetingen 
voldoende, capaciteit voldoende, vellen eenvoudig te 
plaatsen en er weer af te nemen, first-in-first-out 
systeem, goed te reinigen en/of te desinfecteren. 

   

Wijze van opslag: 
Laminaatrolhouder 

Vrij van beschadigingen, scherpe uitsteeksels, 
capaciteit voldoende, schoon en droog, materialen 
eenvoudig te plaatsen en er weer uit te nemen, goed 
te reinigen en/of te desinfecteren, scherp mes, 
afgestemd op het materiaal. 

   

Wijze van opslag: 
Verpakkingen voor 
hergebruik 

Gereed voor gebruik, schoon en droog, 
gedesinfecteerd. Textiel vrij van beschadigingen, 
bijvoorbeeld pin-holes.  
Containers vrij van beschadigingen, lekdicht, filters 
vervangen, kleppen gecontroleerd. 

   

Uitvoering van de 
instrumentennetten 

Vrij van beschadigingen, afgestemd op de 
sterilisatiemethode en verdere verwerking. 
Nb. Aandachtspunten zijn o.a.: drukpunten, 
afgeronde hoeken, afgestemd op het 
beladingssysteem en andere logistieke systemen. 

   

 
Opmerkingen: 
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Inpakruimte (2) 
Handeling en 
voorziening 

Meetpunt/beheersmaatregel 

G
ez

ie
n 

C
or

re
ct

ie
 Actie 

Keuze van de 
verpakking en de 
verpakkingswijze 
(Verpakkingsconcept) 

Afstemmen op (onderstaande punten horen in het 
dossier te staan; Besluit gesteriliseerde medische 
hulpmiddelen in ziekenhuizen, artikel 3 en 6). 
- sterilisatiemethode (temperatuur- en 
drukwisselingen; zie validatierapport). 
- eigenschappen van de medische hulpmiddelen in 
de verpakking (scherpe delen, gewicht, uitlekken van 
weekmakers). 
Nb: Om onder andere beschadiging van de 
verpakking en vochtproblemen als gevolg van het 
gewicht van de instrumenten te voorkomen is het 
raadzaam om een maximaal gewicht vast te stellen. 
Een maximum van 8,5 kg instrumenten, inclusief net, 
blijkt in de praktijk een zinvolle richtwaarde. 
- bacterie barrière eigenschappen. 
Nb: De bacteriebarrière eigenschappen worden 
onder andere bepaald door de combinatie materiaal(-
en), afmetingen, de wijze van inpakken (rol-, pakket-, 
envelopmethode), temperatuur gradiënt bij afkoelen 
en het interne volume van de verpakking. De 
bacteriebarrière eigenschappen van de verpakking 
worden bijvoorkeur bepaald met behulp van een 
“final pack test”. Zie EN868 deel 1, annex D en E.  
- transport en opslagcondities. 
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere afsluitende 
voorzieningen en verzegeling van de verpakking. Zie 
Richtlijnen Steriliseren en Steriliteit B5000 en R3201. 
- de wensen van de eindgebruiker. 
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere; aseptisch te 
openen, verpakking als steriel veld, afmetingen, 
kleuren(combinaties), drapeerbaarheid, sterkte, 
geheugen. 

   

Inpakken Tafels geschikt voor het verpakken van medische 
hulpmiddelen. 
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere: afmetingen 
van de tafel, afwerking, vrij van beschadigingen, 
geen scherpe hoeken, schoon en droog, goed te 
reinigen en/of te desinfecteren. 
Sealer vrij van beschadigingen, juiste temperatuur, 
druk, tijdsduur.  
Afschermen van scherpe instrumenten. 
Wijze van inpakken en de afmetingen van vellen in 
overeenstemming met de gewenste presentatiewijze. 
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere de 
afmetingen van laminaatzakken, in het bijzonder bij 
dubbelverpakken en de binnenverpakking in 
containers. 
Om beschadigingen te voorkomen mogen verpakte 
instrumentennetten niet gestapeld worden. 

   

 
Opmerkingen:
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Sterilisator 
Handeling en 
voorziening 

Meetpunt/beheersmaatregel 

G
ez

ie
n 

C
or

re
ct

ie
 Actie 

Beladen van de 
sterilisator 

Sterilisatie manden, beladingswagen en rekken vrij 
van beschadigingen en afgestemd op de sterilisator.  
Nb. Met name de afstemming van de hoogte van de 
beladingswagen op de sterilisator is van belang om 
vloeiend beladen mogelijk te maken.  
Nb. De hulpmiddelen die beschadigingen moeten 
helpen voorkomen, zoals rubber ringen, zijn in 
voldoende aantallen aanwezig. 
Formaat van manden en rekken is geschikt en 
afgestemd op de instrumenten netten en evt. 
containers. 
Instructie over het hanteren van verpakte medische 
hulpmiddelen en klaarzetten van de lading.  
Vloeiend in plaats van hortend en stotend ter 
voorkoming van beschadigingen, conform het 
beladingsvoorschrift 

   

Maximale 
tijd/temperatuur 
combinatie 

De gekozen combinatie van tijd en temperatuur 
binnen de marges die door de fabrikant van de 
materialen wordt gespecificeerd.  
Nb: Dit is onder andere van belang bij toepassing 
van speciale stoomsterilisatieprocessen, bijv. voor de 
inactivatie van prionen. 

   

Omstandigheden tijdens 
het sterilisatieproces 

Materialen en afsluitende voorzieningen bestand 
tegen de omstandigheden die tijdens het 
sterilisatieproces heersen.  
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere de krachten 
die vrijkomen bij drukwisselingen, de inwerking van 
vocht en hitte op tape. 

   

Chemicaliën Interactie mogelijkheden steriliserend 
medium/verpakking; 
- concentratie verlies van het steriliserend medium 
door absorptie; bv. Waterstofperoxideplasma, 
ethyleenoxide, formaldehyde. 
- reactieprodukten als gevolg van interactie 
verpakkingsmateriaal en steriliserend medium. 

   

Afwijkingen in het 
sterilisatieproces 

De noodzakelijkheid van opnieuw verpakken na een 
foutief verlopen of afgebroken sterilisatieproces moet 
in de procedures van de CSA zijn vastgelegd. Dit kan 
afhangen van het moment waarop het 
sterilisatieproces is onderbroken; bijv. tijdens de 
eerste vacuümpuls of tijdens de sterilisatiefase. Of 
het hergebruik van dezelfde verpakking na een 
afgebroken sterilisatieproces acceptabel is dient 
vastgesteld te worden. Het is raadzaam om de 
leverancier om gedocumenteerd advies te vragen. 

   

 
Opmerkingen: 
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Ontlaad ruimte 
Handeling en 
voorziening 

Meetpunt/beheersmaatregel 

G
ez

ie
n 

C
or

re
ct

ie
 Actie 

Ruimte Geschikt voor steriele opslag. Zie Richtlijnen 
Steriliseren en Steriliteit; R5320.  
Luchtkwaliteit in termen van deeltjes en micro-
organismen concentratie geschikt voor het laten 
afkoelen van de lading tot kamertemperatuur, daarbij 
rekening houdend met de temperatuur van de lading 
bij het ontladen, temperatuursgradiënt bij afkoelen en 
de bacterie barrière eigenschappen van de 
verpakking.  
Zie ook referentie document 1). 

   

Ontladen Vloeiend (in plaats van hortend en stotend) ter 
voorkoming van beschadigingen. 
Beoordeling van de toestand van de verpakking. 
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere 
beschadigingen, vochtplekken, procesindicatoren, 
afsluitende voorzieningen intact. 

   

Acclimatiseren tot 
kamertemperatuur 

Geen handelingen verrichten met het pakket. 
Nb: De verpakking kan kwetsbaar zijn totdat deze is 
geacclimatiseerd. Tenzij is aangetoond dat 
verpakking niet kwetsbaar is mogen zolang geen 
handelingen en/of transport plaatsvinden. 

   

Charge registratie, 
etiketteren 

Aantal fysieke handelingen met het product 
beperken. 
Werkvoorschrift.  
Niet schrijven op de verpakking. 

   

Aanbrengen van 
dustcovers 

Werkvoorschrift.  
Schrijven op de dustcover toegestaan. 
Afwijkende etikettering, houdbaarheid. 

   

Opslag Wijze van opslag, opslagmiddelen, first-in-first-out.    
Order verzamelen Wijze van verzamelen. 

Werkvoorschrift. 
Nb: Aandachtspunt is onder andere de 
expiratiedatum. 
Karren, tafels geschikt voor het verzamelen van 
gesteriliseerde medische hulpmiddelen. 
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere: afmetingen 
van de tafel, afwerking, vrij van beschadigingen, 
geen scherpe hoeken, goed te reinigen en/of te 
desinfecteren, schoon en droog. 

   

Orders verzend 
gereedmaken 

Wijze van bij elkaar bundelen van artikelen 
Beschadiging van de verpakking moet vermeden 
worden. 
Nb. Nietjes, paperclips, touwtjes, binders, elastiekjes 
alsmede het stapelen van instrumentennetten dienen 
vermeden te worden. 

   

 
Opmerkingen: 
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Transport naar en opslag bij de gebruikers 
Handeling en 
voorziening 

Meetpunt/beheersmaatregel 

G
ez

ie
n 

C
or

re
ct

ie
 Actie 

Transportmiddelen Transportmiddelen geschikt voor het doel. 
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere: vrij van 
beschadigingen, afsluitbaar, goed toegankelijk, 
schoon en droog. 

   

Het transport Knelpunten bij het transport: kwaliteit van het 
wegdek, breedte van doorgangen, liften, drempels, 
transport per vrachtwagen, druk- en 
temperatuurswisselingen tijdens transport. 
Nb. Bij drukverhogingen zal lucht in de verpakking 
gedrukt worden. De bacteriebarrière moet hierop 
afgestemd zijn. Temperatuursdaling geeft eveneens 
een drukdaling in de verpakking en kan aanleiding 
zijn tot de vorming van condensaat. 

   

Logistiek Steriele medische hulpmiddelen transporteren in 
afgesloten compartimenten en gescheiden van 
gebruikte medische hulpmiddelen en andere 
goederen. 

   

Personeel Werkinstructies toegespitst op de kwetsbaarheid van 
de te transporteren goederen. 

   

Ruimte, kasten, 
verbandwagen 

Geschikt voor steriele medische hulpmiddelen.    

Voorraadbeheer First-in-first-out.    
Gebruik van de opslag Instrueren van de gebruikers over de wijze van 

opslag en het netjes en ordelijk houden van de 
opslag. Zie ook Richtlijnen steriliseren en steriliteit; 
R5330. 
Nb: Aandachtspunt is onder andere het niet-stapelen 
van instrumentennetten ter voorkoming van 
beschadigingen. 

   

 
Opmerkingen: 
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Gebruik en ongeopend retour 
Handeling en 
voorziening 

Meetpunt/beheersmaatregel 

G
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 Actie 

Wijze van presentatie Verpakkingsmethode afstemmen op wensen 
gebruiker. 
Nb. Aandachtspunten zijn: verpakking als steriel 
veld, eigenschappen van de materialen, afmetingen, 
wijze van verpakken, aseptisch te openen. 

   

Vuil transport Waar gebruikte instrumenten voor verzending naar 
de CSA verpakt worden in de originele verpakking 
dient deze verpakking daarvoor geschikt te zijn.  
Nb. Aandachtspunten zijn onder andere: doorlekken 
van bloed en andere vloeistoffen, transport 
omstandigheden, plakken van instrumenten aan de 
verpakking, wensen van de CSA. 

   

Retourzendingen; extra 
transport, opslag 

Procedure op de CSA moet voorzien in de 
behandeling van retourzendingen vanaf de OK en 
andere afdelingen, wegens niet gebruik.  
Nb: Aandachtspunten zijn onder andere eventuele 
beschadigingen en verontreinigingen als gevolg van 
het extra transport, robuustheid van de verpakking, 
gebruik van dustcovers, enkele of dubbel verpakking, 
periode dat het pakket onderweg is geweest, plaats 
van ontvangst binnen de CSA. 

   

 
Opmerkingen: 
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