
Een reis door de tijd 

Margreet van den Oever 
Centrale Sterilisatie Dienst 
LEIDEN 

Van sterilisatie assistente bij het AZL tot MSMH bij het LUMC 



Naam:  Margreet  van den Oever 

 

Functie:  Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen  

  (sinds 1977) 

 

Opleidingen: Sterilisatieassistente bij het LOI (1978) 

  Kader opleiding bij het LOI (1999) 

 

Motto:  Communicatie Service en Deskundigheid (CSD) 

 

Even voorstellen 

2 10-nov-16 



De muis die brulde 

3 10-nov-16 

• Een boek van Frank van Wijck over 35 
jaar sterilisatie in Nederland 
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• Heel enthousiast beginnen aan de 

LOI-opleiding Sterilisatieassistent 

Onervaren 

4 10-nov-16 

• Wat nu de 2-jarige ROC-opleiding 
MSMH is 



• Gestart in september 1977 

 

• Een hele openbaring voor een  

      19-jarige Katwijkse 

 

 

 

 

Waar is het begonnen? 

5 10-nov-16 



• Destijds was het een heel 

modern ziekenhuis 

Het aangezicht van het ziekenhuis 

6 10-nov-16 



• Het was wel even zoeken. 

 

• Niet alleen voor ons maar ook voor 

de patiënten en bezoekers 

 

 

Doolhof 

7 10-nov-16 



Bouwplannen 

8 10-nov-16 

• De hele verbouwing had heel wat 
voeten in de aarde 



Van oud naar nieuw 

9 10-nov-16 

• Van een houten keet naar een luxe 
afdeling in de nieuwbouw 



• Het transport van alle 

instrumenten verliep chaotisch en 

problematisch 

 

 

 

Veranderingen op de werkvloer 

10-nov-16 10 



Veranderingen op de werkvloer 

11 10-nov-16 

• Instrumenten, sets en 
netten veranderen maar de 
werkwijze blijft hetzelfde 



Veranderingen op de werkvloer 

12 10-nov-16 

• Van inpakken in linnen  

• Naar inpakken in hoogwaardig 
papier  



Veranderingen op de werkvloer 

13 10-nov-16 

• In de reinigingsruimte was een mutsje 
voldoende en werd alles geteld 



Veranderingen op de werkvloer 

14 10-nov-16 

• Bedrading en stekkers waren “netjes” 
langs de apparatuur weggewerkt 

 

• Tegenwoordig zie je daar niets meer 
van 



Veranderingen op de werkvloer 

15 10-nov-16 

• De ontwikkelingen van de apparatuur 
staan ook niet stil 



Veranderingen op de werkvloer 

16 10-nov-16 

• Openingstijden veranderen ook 



Kleding 

17 10-nov-16 

• Het modebeeld veranderd ook 
door de jaren heen 



Zowel achter- als vooruit blijven kijken 

18 10-nov-16 

• Af en toe moeilijk maar wel te leren 



• In 2010 ben ik het LUMC even 

ontrouw geweest, maar ik hield 

het wel bij dezelfde kleuren 

Ontrouw 

19 10-nov-16 



Nieuwste ontwikkelingen 

20 10-nov-16 



Collega’s 



Communicatie Service en Deskundigheid (CSD) 



Sprookje 

En ze 
werkten 
nog lang  

en  
gelukkig 


