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De Bedside Cleaning wordt gezien als één van de 
belangrijkste stappen in het reinigings- en 
desinfectieproces. Bij een correcte uitvoering kan de 
contaminatie van een endoscoop gehalveerd worden. 

Door de instructies te volgen gedurende de bedside

 cleaning, wordt de endoscoop klaargemaakt voor de 

volgende stappen in het reinigings- en desinfectieproces. 

De opbouw van biofilm wordt voorkomen door   

lichaamssappen, bloed en andere verontreinigingen van 

en uit de endoscoop te verwijderen.

SFERD “Gebruik voor onderstaande procedure een 

reinigingsmiddel dat compatibel is met de chemie die in 

de endoscopendesinfector wordt gebruikt. Neem de 

buitenkant af met een gaas gedrenkt in het 

reinigingsmiddel van ‘schoon’ naar vuil.  Zuig het 

reinigingsmiddel op door het zuig- en biopsiekanaal net 

zolang tot heldere vloeistof als output zichtbaar is conform 

handleiding leverancier”1.

Kies voor gebruiksgemak en kwaliteit door 
te werken met NEUTRA-FLUSH™ cleaner.

csnl@medivators.com   |   NL +31 (0)45 547 1471   |   BE +32 (0)38 080 707

1.  Kwaliteitshandboek Reiniging en Desinfectie Flexibele Endoscopen Versie 5.0, 2019, pagina 27

E-mail naar marketingbenelux@cantel.com en ontvang een demo
Vermeld ‘NEUTRA-FLUSH demopakket’ in de onderwerpregel

VOORKOM BIOFILM 
Start direct aan het bed!
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Kom jij in de PR- en 
congrescommissie?
Draag jij SVN een warm hart toe en houd je 

van organiseren? Meld je dan aan voor de 

PR- en congrescommissie. Samen met een 

enthousiast team organiseer je in het voorjaar 

het voorjaarscongres (al dan niet online) en in 

het najaar de SVN Medewerkersdag.

Daarnaast wordt drie maal per jaar speciaal voor de leden het vakblad 
Parametric Release uitgegeven. Als redactielid bepaal je samen met de andere 
leden welke interessante onderwerpen uit het vakgebied ter sprake worden 
gebracht in de PR. 

Wil je meer informatie of solliciteren naar de functie? Neem contact met op 
Carol te Beest via prencongres@sterilisatievereniging.nl.
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Van de
voorzitter
Wat was 2020 een bewogen jaar. Voor 
ons allemaal. Als iemand op 1 januari ons 
verteld had dat we in maart PBM’s aan 
het hersteriliseren waren, hadden we die 
compleet voor gek verklaard. Toch deden we 
dat, enigszins tegen onze principes in, maar met 
de beste intenties om onze verpleegkundigen zo 
veilig mogelijk te kunnen laten werken.

We hebben het onze DSMH’s en DIP’ers niet makkelijk 
gemaakt met onze kritische vragen. We zijn er samen 
wel achtergekomen dat ook het sterilisatievak niet 
altijd zwart/wit is, dat er ook in ons vak een grijs 
gebied is waar we soms met goede onderbouwingen 
gebruik van moeten maken. Er zijn daarom veel 
onderzoeken uitgevoerd naar wat de beste 
sterilisatiemethode is voor de mondkapjes. Vanwege 
de grote diversiteit was alleen dat al een uitdaging.
 
2020 heeft ons laten zien dat we flexibel kunnen 
zijn. Een hectische periode waarin teams uit elkaar 
getrokken werden door het werken in cohort. 
Waar overuren gedraaid zijn in avond-, nacht- of 
weekenddiensten om aan de grote vraag in een 
dreigende schaarste periode te blijven voldoen. SVN 
is vooral trots op al die medewerkers die een steentje 
hebben bijgedragen in een zware periode. Een stap 
extra hebben gelopen omdat het nodig was. Zij 
hebben wederom laten zien dat ons vak dynamisch is. 
We mogen trots zijn op zoveel inzet en loyaliteit!
 
De WFHSS heeft het wereldcongres volledig digitaal 
laten verlopen. Onder het mom van niets doen is 
geen optie. Mooi om te zien dat het WFHSS met 
bestuursleden van over heel de wereld op dit 
gebied snel kan schakelen. Complimenten daarvoor 
hebben we overgebracht via onze commissaris van 
buitenlandse contacten Harry Oussoren.

We hebben ook een brief gestuurd naar alle Raden 
van Bestuur om jullie ongenoegen kenbaar te maken 
over het niet voorkomen op de lijst voor uitkering van 
de zorgbonus. Daar hebben we veel positieve reacties 
op ontvangen van de ziekenhuisdirecties. Mogelijk is het 
een extra stimulans geweest om alle ondersteunende 
diensten mee te nemen in de aanvraag.

 
Laten we hopen dat 2021 een jaar mag zijn van 
herstel en dat we weer volop toe kunnen komen aan 
(bij-)scholingen, congressen in welke vorm dan ook. 
Ik doe dan ook een oproep aan onze leden om ideeën 
te delen met het bestuur. Dat kan via je eigen regio. 
Discussieer mee in je eigen regio en geef ons tips 
en ideeën om kennisoverdracht te kunnen blijven 
uitvoeren, fysiek of digitaal. In grote congressen of 
kleine discussiemiddagen. Want kennisoverdracht is 
één van de pijlers voor onze vereniging. 
 
Ik wens jullie allen fijne feestdagen toe en vooral blijf 
gezond!

Mark Meertens
Voorzitter SVN
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Nieke Oversier is 
anesthesioloog in het 
Maasstad ziekenhuis 
en voorzitter van de 
werkgroep ‘De Groene 
OK’, die zich inzet om 
de duurzaamheid 
binnen het ziekenhuis 
te verbeteren. Reduce, 
re-use en recycle, is het 
motto. Een gesprek 
over de initiatieven 
die de werkgroep 
onderneemt, 
de toekomst en 
het belang van 
samenwerking. 
Het begon allemaal ongeveer een jaar 
geleden met het lezen van een artikel 
in een tijdschrift over anesthesie, 
dat ging over de impact van OK’s en 
anesthesie op het milieu. Verschillende 
medewerkers hadden het gelezen en 
waren onder de indruk van de enorme 
impact van OK’s op de CO2 footprint, 
vertelt Nieke Oversier. “Iedereen was 
getriggerd; hier wilden we iets mee 
doen. De AIOS die destijds bij ons 
in opleiding was tot urologe, nam 
het initiatief een groepje mensen te 

verzamelen dat zich hiervoor wilde 
inzetten. Ik werd voorzitter en naast mij 
werken er twee operatieassistenten, 
een anesthesiemedewerker, een 
chirurg en twee arts-in-opleiding-tot-
specialist in de werkgroep ‘De Groene 
OK’ mee. We hebben ons eerst gericht 
op wat wij noemen het ‘laaghangend 
fruit’; de zaken die relatief snel te 
verbeteren zijn. Het waterverbruik, de 
te gebruiken soorten verlichting en een 
meer efficiënte routing van bepaalde 
voorwerpen zijn daar voorbeelden van.”

Een nieuw leven
Binnen het ziekenhuis werd op 
meerdere afdelingen aandacht besteed 

aan het duurzaamheidsvraagstuk. 
De adviseur duurzaamheid en K&V 
IMTS van het Maasstad ziekenhuis, 
hield zich al langere tijd met het 
onderwerp bezig. Nieke: “Toen we 
dat van elkaar te weten kwamen, 
besloten we de krachten te bundelen. 
De adviseur heeft de Klankbordgroep 
Duurzaamheid opgericht, waarin 
ik de OK vertegenwoordig. De 
overige deelnemers zijn de 
kwaliteitsmedewerker van de 
technische dienst, de teamleider van 
de Technische Dienst, de Deskundige 
Steriele Medische Hulpmiddelen, de 
teamleider Logistiek, een Klinisch 
Fysicus en de milieucoördinator. 

Maasstad ziekenhuis zet 
zich in voor duurzaamheid

De Groene OK

Nieke Oversier en de andere leden van de werkgroep ‘De groene OK’ poseren 
met chirurg André de Smet voor het kunstwerk dat zijn echtgenote maakte van 
operatiedoeken, pincetten en klemmen. V.l.n.r. Manon Drop (operatieassistente), Hans 
Bezstarosti (AIOS chirurgie), Jeroen Seesink (AIOS anesthesiologie), Anouk Nuesink 
(teamleider anesthesiemedewerkers), Nieke Oversier (anesthesioloog), Myrthe Schot 
(operatieassistente), André de Smet (vaatchirurg, voorzitter vakgroep chirurgie).
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De adviseur duurzaamheid heeft ook het initiatief genomen 
voor de milieuthermometer, waarbij het milieubeleid van het 
ziekenhuis kritisch tegen het licht gehouden wordt. De audit 
heeft pasgeleden plaatsgevonden. Het was ook de adviseur 
duurzaamheid die ons in contact bracht met de DSMH die 
nauwe banden onderhoudt met onze CSA in Barendrecht. 
Uit een brainstormsessie met de deelnemers van de 
groene OK, de DSMH en de milieucoördinator ontstond het 
initiatief om disposable materialen te verzamelen op de OK. 
Deze materialen zijn in samenwerking met de TU Delft en 
GreenCycle versmolten tot grondstof. Met deze grondstof 
zou mogelijk weer iets anders gemaakt kunnen worden. Het 
is één van de vele projecten die worden ondernomen in het 
kader van de duurzaamheid.”

“Groen gaan we samen doen”
Vanaf 7 oktober jongstleden organiseerde het Maasstad 
ziekenhuis, onder de leiding van de adviseur duurzaamheid, 
een week lang het webinar ‘Groen gaan we samen doen’. 
De Groene OK, met Nieke als voorzitter, wordt inmiddels 
gezien als de ambassadeur van duurzaamheid binnen het 
ziekenhuis en leverde daarom ook haar bijdrage. “Op de 
eerste dag van het webinar waren we allemaal aanwezig”, 
vertelt Nieke Oversier. “Ik heb een presentatie gegeven, 
waarbij ik me heb gericht op drie deelonderwerpen. Ten 
eerste het elektriciteitsverbruik door luchtbehandeling. De 
OK’s verbruiken een groot deel van het totale verbruik van 
het hele ziekenhuis, waarvan 90 procent wordt verbruikt door 
de luchtbehandeling. Hoe kunnen we dat anders aanpakken? 
Het tweede punt van aandacht betreft de dampvormige 
narcosemiddelen, ‘slaapdampen’, die broeikasgassen vormen 
die de atmosfeer inkomen en tot wel veertien jaar in de 
dampkring kunnen blijven hangen. We gebruiken in de 
anesthesiologie drie soorten dampvormige narcosemiddelen 
met allen hun eigen voordelen. We zullen ons de komende 
periode gaan verdiepen in de opvang en opslag van 
uitgeademde slaapdampen en het hergebruik ervan. Mijn 
laatste onderwerp was het gebruik van disposables. De 
laatste jaren is het gebruik ervan enorm toegenomen. Deze 
brengen vaak niet alleen meer kosten met zich mee maar zijn 
ook nog eens slechter voor het milieu. Dat vraagt dus om een 

kritische blik. Ook het overige afval scheiden we niet, wat 
wel zou moeten gebeuren. We willen disposables niet langer 
zien als afval maar als grondstof. Kort gezegd: reduce, re-use 
en recycle. Dat zijn de pijlers waar wij ons als werkgroep op 
richten. 

“We kunnen het niet alleen”
“Het is natuurlijk leuk en interessant om met allerlei projecten 
op het gebied van duurzaamheid bezig te zijn”, vertelt Nieke. 
“Maar het is ook belangrijk dat er wordt gemeten hoe je 
ervoor staat. De audit voor de milieuthermometer was zo’n 
belangrijke meting. Het helpt je om houvast te krijgen, een 
doel te creëren en in je bedrijfsvoering actief met het doel 
bezig te zijn. Het geeft ons een ijkpunt, van waaruit we 
willen gaan verbeteren. Vooruitgang boeken. Dat kunnen 
wij natuurlijk niet alleen. We moeten samenwerken. Met 
de andere afdelingen binnen ons ziekenhuis, maar ook met 
andere ziekenhuizen. Maasstad is een Santeon ziekenhuis. 
Binnen Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen 
met elkaar samen met als doel de medische zorg te 
verbeteren door continue vernieuwing. Ook op het gebied 
van duurzaamheid. Verbeteren kun je namelijk niet alleen! 
Op sommige vlakken lopen wij voor en op andere vlakken 
weer een ander ziekenhuis. Je hebt andere vergelijkbare 
ziekenhuizen, teams en uitkomsten nodig om van elkaar te 
leren. De Groene OK ziet het ook als haar taak om de mensen 
de ogen te openen. Bewustwording is heel belangrijk in het 
lange proces naar een duurzaam ziekenhuis. We kunnen 
trekken wat we willen, maar in ons eentje kunnen we 
niet veel beginnen. We moeten het samen doen! Daarom 
zijn we ook zo blij met de samenwerking met de adviseur 
duurzaamheid, de milieucoördinator en de DSMH, de 
Klankbordgroep en de andere ziekenhuizen.”

Namen van de genoemde functies zijn op te vragen bij de 
redactie.

Nieke tijdens haar presentatie tijdens het webinar ‘Groen gaan 
we samen doen’.
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In het voorjaar van 2021 staat het 
voorjaarscongres op de agenda. De 
PR- en congrescommissie heeft het 
voornemen om hier een digitaal congres 
van te maken. Wat wil jij graag op de 
agenda zien? Wat vind je interessante 
onderwerpen waar je graag meer over 
wilt weten? Wij horen het graag van 
je en nemen alle ideeën mee om het 
online congres verder uit te werken.

Geef jouw ideeën door via 
prencongres@sterilisatievereniging.nl. 
Alvast hartelijk dank voor jouw input!

Drie maal per jaar wordt speciaal voor 
onze leden het vakblad Parametric 
Release uitgegeven. Door middel 
van interessante artikelen uit het 
werkgebied, interviews met collega’s 
en andere actualiteiten houden wij 
je op de hoogte van wat er allemaal 

speelt rondom ons vakgebied. Heb jij 
een interessant artikel dat geschikt is 
om in de PR te plaatsen? Of weet je 
een interessant onderwerp waarover 
geschreven kan worden? Wij vernemen 
het graag van je.

Laat het ons weten via 
prencongres@sterilisatievereniging.nl.

Ideeën 
gezocht voor een digitaal 

congres

Kopij 
gezocht 
voor de 

Parametric 
Release
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Daisy Cornelissen: “Toen ik werd gekozen uit alle 
interne en externe kandidaten kon ik mijn geluk 
niet op! Vanaf het eerste moment dat ik op de CSA 
rondliep, tijdens die rondleiding, was mijn interesse 
gewekt. Het was een openbaring: dus dit gebeurt er 
allemaal achter de schermen!”
Lees verder op pagina 20.
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Wel zo makkelijk dat het tijdens 
transport en behandeling ook op zijn 
plaats blijft. We kennen ongetwijfeld 
allemaal wel de instrumenten die 
gefixeerd zijn met (meestal) blauwe 
siliconen en juist over dit siliconen in 
relatie met chirurgisch instrumentarium 
ga ik iets vertellen. 

Geschiedenis
In de 19e eeuw zijn al de eerste 
organische siliciumverbindingen 
ontdekt en pas vanaf 1901 tot nu 
zijn er stappen gezet met diverse 
verbindingen wat we ook wel 
polymeren noemen. Polymeren zijn 
verbindingen waarbij de moleculen 
chemisch zijn gekoppeld.
 

19e eeuw laboratorium.

Wat is siliconen
Siliconen is een polymeer dat gemaakt 
is van onder andere silicium(kiezel) en 
zuurstof en komt voor in vele vormen 
en samenstellingen, denk hierbij 
aan lijm en kit voor de bouwwereld, 
bakvormen voor taarten, fopspenen, 
smeermiddel en bij een medische 
toepassing als onder andere een 
borstimplantaat. Het soort siliconen 
dat gebruikt wordt in de medische 
wereld om instrumentarium te kunnen 
fixeren of voor andere toepassingen, 
dient vrij te zijn van toxische 
toevoegingen. De leverancier dient 
hiervoor een bewijs aan te leveren dat 
het siliconen vrij is van toxische stoffen. 
Tevens zijn deze materialen getest 
op bio compatibiliteit, wat betekent 
dat ze bij gebruik geen negatieve 
reacties veroorzaken zoals bijvoorbeeld 
ontstekingen en derhalve veilig zijn 
bij juist gebruik. Het siliconen kan in 
diverse kleuren geleverd worden, de 
meest gangbare kleuren zijn blauw, 
oranje en soms geel.

             

Bakvormen.                Kit.  

                                                     

Contactlenzen.           Speen.

Voordelen
De voordelen van siliconen is dat 
het materiaal elastisch is. Het wordt 
daarom ook wel een elastomeer 
genoemd. Ik denk dat jullie allemaal 
wel begrijpen dat dit handig is bij het 
fixeren van instrumenten, het geeft 
dus wat mee en houdt het instrument 
mooi op zijn plek. Het kan goed tegen 

lage en hoge temperaturen en is 
vormbestendig. Ook is het makkelijk te 
bewerken wat verderop in het artikel 
nog ter sprake zal komen.
 

Strips siliconen, bewerkt en onbewerkt.

Nadelen
De eerlijkheid gebied te schrijven dat 
er ook nadelen zijn voor siliconen. Het 
geleidt minder goed de warmte wat 
roestvaststaal (RVS) wel doet. Binnen 
de CSA wereld nog wel eens een punt 
van discussie, immers de autoclaven 
worden gevalideerd op RVS materialen 
en minder op kunststoffen of overige 
plastics. Je hebt daardoor een grotere 
kans op een mindere droging en 
achterblijven van vocht. 

Volledig RVS cassette in plaats van 
kunststof voor schroeven. 

Goed om ook te vermelden is, dat het 
design van de fixatie zodanig moet 
zijn dat de reiniging en desinfectie 
niet belemmerd mag worden. Tevens 
dat in de droogfase van reinigings- en 
desinfectieapparatuur door de geringe 

Graag op de juiste 
plek en een beroemde 
voetballer

Chirurgisch instrumentarium

Gefixeerd net met plateau.

In deze editie over chirurgisch 
instrumentarium een verhaal 
over instrumentarium dat 
gefixeerd is. Als je de definitie 
opzoekt van fixatie zijn de meest 
voorkomende benamingen; iets 
vastzetten, onbeweeglijk maken, 
vastleggen. Met deze fixatie wil 
je dus een vaste indeling van het 
instrumentarium in een net.
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warmteopname sprake kan zijn van 
achterblijven van vocht, waardoor 
‘drupdroog’ anders ervaren zou 
kunnen worden. Voorbeeld is dan de 
‘Tupperware’ bakjes in de vaatwasser 
thuis. 
 
In de titel werd er al een beroemde 
voetballer benoemd en dat is onze 
Johan Cruijff die daar ook zo zijn eigen 
filosofie over had; Elk nadeel heb z’n 
voordeel. De leveranciers, die deze 
netten bouwen en ik spreek liever over 
componeren, zijn hiermee aan de slag 
gegaan en hebben nu fixatie in volledig 
RVS of een mix van minimaal siliconen 
en maximaal RVS wat we hybride 
noemen. Dit nadeel is dus een voordeel 
geworden voor het sterilisatieproces! 
 

Hybride net met minimale 
siliconenpuntjes.

Productie en toepassing 
Het siliconen werd vroeger handmatig 
op maat van het instrumentarium 
gesneden door middel van mesjes en 
stanzen. De siliconenstrips kan men 
via speciale fabrikanten bestellen in 
diverse uitvoeringen, diktes, kleuren en 
hoogtes. De strips worden vastgezet in 
een metalen rail en die rail wordt weer 
vastgezet in het daarvoor bestemde 
instrumentennet. Vroeger werden die 
strips gelast op de bodem wat als nadeel 
had dat het corrosiegevoelig was en 
bij verwijdering of aanpassing lastig te 
behandelen was. Tegenwoordig wordt 
dat met RVS popnagels vastgezet wat 
als voordeel heeft dat het makkelijker 
verplaatsbaar is als men een aanpassing 
wil doen in het net.

Wat er veranderd is door de 
jaren heen is het gedeeltelijke 
automatiseringsproces in combinatie 
met apparatuur. Het ontwerpen en 
produceren met behulp van software 
en apparatuur wordt ook wel CAD-CAM 
genoemd. De CAD staat voor Computer 
Aided Design en de CAM staat voor 
Computer Aided Manufacturing. Wat 
je digitaal ontwerpt kun je in opdracht 
geven aan apparatuur die het voor je 
maakt. 
 

Waterjettechniek voor snijden van 
siliconen en RVS.

Het siliconen maar ook de RVS 
onderdelen voor fixatie worden door 
een waterjettechniek gesneden op 
maat voor elk instrument. Dit gaat 
onder grote waterdruk en is juist 
door het computerontwerp prachtig 
reproduceerbaar. Desondanks blijft 
het ook nog handwerk doordat 
de verschillende onderdelen 
moeten worden ingebouwd in een 
instrumentennet.
 

Aanbrengen van strips met popnagels.

Tenslotte dient de fixatie 
optimaal afwaterend te zijn, dus 
instrumentarium moet licht aflopend 
gefixeerd zijn, onderdelen zoals een 
U-rail zijn geperforeerd, het siliconen 
met een ronde top.

Ron op de Weegh
Van Straten Medical B.V.
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Iedereen die er al eens mee 

te maken heeft gehad zal het 

beamen; een nieuwe CSA bouwen 

is niet één-twee-drie gebeurd. 

Waar er bij een verbouwing in 

huis al van alles mis kan gaan, is 

dat bij een CSA nog veel meer 

aan de orde. Het eindresultaat 

lonkt, en dat maakt echter dat 

iedereen die er op welke manier 

dan ook bij betrokken is, zijn 

schouders eronder zet. Want wie 

wil er nu niet werken in een ruime, 

gloednieuwe CSA? Het Groene 

Hart Ziekenhuis in Gouda kan er 

over meepraten; op 16 november 

werd daar de nieuw opgeleverde 

CSA in gebruik genomen. 

Jolanda Binnendijk is Deskundige Medische Hulpmiddelen 
en Deskundige Scopenreiniging en Desinfectie in het 
Haaglanden Medisch Centrum èn in het Groene Hart 
Ziekenhuis. Zij is daar van begin tot eind betrokken geweest 
bij de ontwikkeling van de nieuwe CSA en nam deel aan zowel 
de stuurgroep als diverse werkgroepen. “Het was een lang 
traject, met veel hobbels”, vertelt zij. “In november 2017 
zijn we met het nieuwbouwtraject van start gegaan, met de 
verwachting dat we ergens in 2018 een nieuwe CSA zouden 
hebben. Dat is uiteindelijk dus twee jaar later geworden.”

Werken in een postzegel
In het voortraject, waarvan werd verondersteld dat het 
drie maanden in beslag zou nemen en dat uiteindelijk een 
jaar duurde, werd het Programma van Eisen opgesteld en 
werden de zorgprocessen in kaart gebracht. Door diverse 
personeelswisselingen, waaronder in het management, nam 
dit flink wat tijd in beslag. Daarna moest er een antwoord 
worden gevonden op de grote vraag waar de CSA zou 
komen te staan. “We hebben uitgebreid gekeken naar de 
mogelijkheden in en om het ziekenhuis”, vertelt Jolanda. 
Uiteindelijk bleek de beste plek, de bestaande locatie te zijn. 
Dat bracht ons bij het volgende; hoe blijf je in bedrijf terwijl 
de nieuwe CSA wordt gebouwd? Willen we het werk gaan 
uitbesteden? In fases overstappen van het oude pand naar 
het nieuwe? Het uitwerken van de mogelijkheden moest 
zorgvuldig gebeuren en nam zodoende de nodige tijd in 
beslag. We hebben uiteindelijk gekozen voor een mobiele 
unit op ons terrein. Daar gingen we, van circa driehonderd 
vierkante meter naar een kleine zestig vierkante meter. 
Werken op een postzegel, noemden we het.”

Iedereen allround inzetbaar
Aanvankelijk was de planning dat het personeel vier 
maanden in de mobiele unit zou werken, maar dat werd 

Een lang traject 

Nieuwe CSA 
voor het 
Groene Hart 
Ziekenhuis  
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een jaar. Het reinigen, steriliseren en 
inpakken gebeurde allemaal op de 
zestig vierkante meter. Op andere 
plekken in het ziekenhuis waren 
een kleedruimte, back-office en 
koffiekamer ondergebracht. Jolanda 
is ontzettend te spreken over hoe 
goed de CSA-medewerkers zich aan de 
situatie hebben aangepast. “Je zit de 
hele dag op elkaars lip, dus ga er maar 
aan staan. Maar iedereen heeft het 
geweldig gedaan, zonder gemopper. 
Ik vond dat fantastisch om te zien hoe 
iedereen zijn weg wist te vinden in deze 
beperkte ruimte. Het proces is goed 
begeleid door Rianne Sturm, hoofd 
huisvesting & techniek en tijdelijk hoofd 
CSA a.i. en de eerste medewerker CSA 
Marcel van der Velden. Hij is dagelijks 
op de afdeling te vinden en heeft veel 
vakinhoudelijke kennis, wat in zo’n 
traject goed van pas komt. Jeroen 
Mulder is al jaren hoofd bedrijfshygiëne 

en logistiek binnen ons ziekenhuis en 
heeft per 1 oktober het CSA-stokje van 
Rianne overgenomen. Hij heeft sinds 
die periode dus ook de CSA onder zich. 
Naast Jeroen is Ingrid Daeter-Nagel 
vanaf 1 juli 2020 gestart als coördinator 
logistiek, waar de CSA onder valt. Zij 
stuurt de eerste medewerker en de 
CSA-medewerkers aan, houdt zich 
bezig op managementniveau en maakt 
nog intensief de staart van het CSA 
verbouwtraject mee om samen met de 
eerste medewerker en mij als DMH de 
laatste zaken af te handelen. 

In de oude situatie waren de CSA 
en de CSD aparte units, maar in de 
nieuwbouw zijn ze in één ruimte 
ondergebracht. We hebben dus twee 
afdelingen in één en de medewerkers 
worden straks allround inzetbaar. We 
gaan extra trainingen geven zodat 
iedereen straks de nodige kennis bezit. 
Het geeft rust dat we allemaal dicht 
bij elkaar zitten. Ik heb twee directe 
aanspreekpunten en de lijnen zijn kort. 
Dat werkt heel fijn.”

Tips bij een nieuwe CSA
Heeft Jolanda nog goede tips en 
aanbevelingen voor collega’s voor de 
bouw van een nieuwe CSA? “Het is heel 
belangrijk dat je CSA-medewerkers 
laat meedenken”, benadrukt Jolanda. 
“Dat kan wat stagnatie opleveren 
(hoe meer meningen hoe meer tijd 
je ervoor uit moet trekken), maar het 
levert ook veel op. 

Wij hebben onze medewerkers 
gevraagd om kritisch naar hun eigen 
werk te kijken: waarom werk ik op 
deze manier en kan het ook anders, 
efficiënter? Dat leverde interessante 
inzichten op. Ook hebben we 
referentiebezoeken gebracht aan 
andere ziekenhuizen. Hoe hebben zij de 
ruimte ingericht? En tot slot hebben we 

‘dummy sessies’ gehouden, waarin we 
opstellingen hebben getest. Werkt het 
zoals we het in ons hoofd hebben? Dit 
alles heeft ons heel goed geholpen. Ik 
zou het iedereen aanraden.”

De laatste loodjes
De bestaande CSA werd volledig 
gestript. Doordat enkele ruimtes van 
de huishoudelijke dienst bij het pand 
getrokken konden worden, kwam er 
iets meer ruimte vrij. De nieuwe CSA 
van het Groene Hart Ziekenhuis is 
vierhonderd vierkante meter groot. 
Bij het schrijven van dit artikel was het 
team bezig met de laatste loodjes: 
de validatie van de machines, het 
verhuizen van de laatste meubels. 
Jolanda: “Iedereen staat te popelen 
om aan de slag te kunnen op deze 
schitterende nieuwe afdeling. We 
steken af en toe ons hoofd om de 
hoek en worden blij van wat we zien. 
Wat dat betreft was het alleen maar 
goed dat we een jaar in zo’n kleine 
ruimte hebben gewerkt; het contrast 
kan bijna niet groter. Van zo klein 
naar zo ruim, wie wil dat nou niet? 
We hebben er best lang op moeten 
wachten. Corona, gesloten leveranciers 
vanwege zomerreces en meubelen die 
op zich lieten wachten, we hebben veel 
meegemaakt. Nu het bijna zover is, vind 
ik het ook wel spannend: is alles op tijd 
klaar, werkt alles? Terugkijkend vond ik 
het een heel interessant proces, goed 
opnieuw weer een keer van A tot Z 
meegemaakt te hebben. ”

Nieuw personeel
Wat er verder nog zal veranderen als 
de nieuwe CSA in gebruik is genomen, 
is momenteel nog niet duidelijk. 
Jolanda: “We bevinden ons nog steeds 
in een uitzonderlijke situatie, nu de 
OK’s op halve kracht draaien vanwege 
corona. Als ze weer volledig opengaan, 
kunnen we pas goed beoordelen of 

“Het is heel belangrijk dat 
je CSA-medewerkers laat 
meedenken”



Parametric Release | 14

Patient safety at the heart of 
our validation services

 » Washer disinfectors
 » Autoclaven

 » Lage-temperatuursterilisatoren
 » Ultrasoonbaden

 » Endoscoopreinigers
 » Droogkasten

 » Operatiekwartieren
 » Stoomkwaliteitstesten

www.agidens.com

er nog aanpassingen nodig zijn. Vaste 
werkdagen in het weekend of diensten 
uitbreiden met langere openingstijden 
zijn opties die nog nader bekeken 
moeten worden. Wat we wel weten, 
is dat we nog twee CSA-medewerkers 
nodig hebben. Dus als je dit leest en 
graag bij ons wilt komen werken, meld 
je dan bij onze eerste medewerker 
Marcel!”
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Dat is een vraag die iedereen die 

met flexibele endoscopen werkt 

wel bezighoudt. We horen via social 

media nog regelmatig dat de flexibele 

endoscoop misschien niet zo schoon is 

als dat we denken of hopen. Vanuit de 

praktijk zie ik endoscopen voorbijkomen 

waarvan ik denk: hoe kan dit nu? 

We hebben in Nederland de SFERD 

richtlijnen en daar houden we ons toch 

allemaal aan? Als de buitenkant van de 

scoop er al vies uitziet, hoe is het dan 

met de binnenkant gesteld? 

Bovenstaande foto toont een flexibele endoscoop die 
schoon en gedesinfecteerd zou zijn met een probleempje 
aan de stekker. Als ik dit zie gaan er wel wat alarmbellen af. 
Dit is zichtbaar vuil en zou dus niet voor mogen komen. Als 
dit aan de buitenkant van de scoop zit vraag ik mij af hoe 
die endoscoop er dan aan de binnenkant uitziet? Uiteraard 
hebben wij hierover contact gehad met de klant. De scoop 
is verder gecontroleerd. Echter de vraag hoe schoon is een 
endoscoop nou eigenlijk als hij de patiënt ingaat bleef wel in 
mijn achterhoofd spelen.

SFERD 
In de praktijk hoor ik vaak dat er volgens de SFERD 
richtlijnen wordt gewerkt. De technische verificaties en 
de microbiologische controles worden volgens schema 
uitgevoerd. We hebben nooit negatieve kweekuitslagen.
Op pagina 66 van het SFERD kwaliteitshandboek versie 5.0 
(september 2019) staat bij 10.5 dat de microbiologische 
controles gezien kunnen worden als een waardevolle 
trendanalyse en in mindere mate als een kritische norm. 
Negatieve kweekuitslagen zijn immers geen garantie 
voor een geborgd proces. Daarbij is de frequentie van de 
microbiologische controle relatief laag zodat je misschien 
wel meer kan spreken van een toevalstreffer dan van een 
resultaat.

Hoe schoon 
is een 
flexibele 
endoscoop?
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Het is eigenlijk raar dat we ons hier achter verschuilen of 
het gebruiken als excuus om niet heel kritisch naar onze 
werkwijze te kijken of naar het resultaat. Begrijp mij niet 
verkeerd: ik ben een groot voorstander van het SFERD 
kwaliteitshandboek en de ontwikkelingen die gemaakt 
zijn rondom de flexibele endoscopen zijn echt enorm. Ik 
vind echter dat er nog best wel wat stappen gezet kunnen 
worden in het verbeteren van de re-processing van de 
flexibele endoscopen. 

Controle van was-desinfectieproces
Vanuit de CSA zijn we gewend om elk reinigings- en 
sterilisatieproces vrij te geven door het proces te controleren 
op verschillende parameters. Bij de flexibele endoscoop 
geven we, in de meeste ziekenhuizen, de endoscoop vrij als 
de was-desinfectiemachine aangeeft dat het proces goed 
is verlopen. Er wordt maar zelden naar het proces gekeken 
tenzij er natuurlijk een afkeur is van het proces, dan duiken 
we wel in de procesregistratie. Waarom doen we dit niet bij 
de flexibele endoscopen? En waar controleren we dan op? 

Hoge omloopsnelheid van endoscopen een 
probleem?
Een bekend probleem bij de flexibele endoscopen is 
de hoge omloopsnelheid. De flexibele endoscopen zijn 
kostbare instrumenten en vaak is de opslagruimte beperkt. 
Er worden steeds meer endoscopieën uitgevoerd en 
dat is door het bevolkingsonderzoek nog eens in een 
versnelling gekomen. Helaas is de uitbreiding van het 
endoscopenpark niet evenredig meegelopen. Dat betekent 
dat meer patiënten een scopie krijgen met hetzelfde aantal 
endoscopen. De onderzoeken zijn relatief van korte duur 
dus moet de endoscoop weer snel inzetbaar zijn. Op de CSA 
zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe snel een set na 
gebruik weer steriel aangeleverd kan zijn. Dit moet toch 
ook mogelijk zijn voor een endoscoop? Dat hebben we toch? 
Hoor ik jullie denken. Maar is dit ook een reële tijd?
 
Het reinigingsproces van de flexibele endoscoop is een 
ketenproces. Dat houdt in dat er in de verschillende fases 
iets moet gebeuren wat van invloed is op de volgende 
fase van het reinigingsproces. En als er in één fase iets niet 
(goed) uitgevoerd wordt is dat lastig, of niet op te vangen 
door de volgende fase. Als een scoop meerdere keren per 
dagdeel wordt ingezet bij een behandeling is de verleiding 
heel groot om tijd te ‘winnen’  door bepaalde stappen over 
te slaan of minder goed uit te voeren. De enige tijd die 
vaststaat is de machinale reiniging/desinfectie. De rest is 
hand c.q. mensenwerk. Hier ligt naar mijn mening dan ook 
het grootste risico in het proces omdat daar wat tijd te 
‘winnen’ is.

Reinigingsproces flexibele endoscopen
Het reinigingsproces van de flexibele endoscoop bestaat 
uit verschillende stappen, namelijk de bedside cleaning, de 
manuele reiniging en de machinale reiniging endesinfectie. 
Bij de bedside cleaning wordt de buitenkant van de 
flexibele endoscoop gereinigd met een vochtige doek en de 
endoscoop doorgespoeld. Het doorspoelen dient volgens 
de voorschriften van de fabrikant te gebeuren dus met de 
juiste chemie en het juiste aantal ml vloeistof.

Deze stap haalt de meeste verontreiniging weg en voorkomt 
indroging van achtergebleven resten. Hierna volgt transport 
naar de scopenreiniging en de handmatige reiniging. Bij de 
handmatige reiniging dienen alle kanalen te worden gespoeld 
met water en chemie. Het liefst bij een bepaalde temperatuur 
en alle kanalen te borstelen met de juiste diameter borstel.

Een borstel raakt niet overal de wand als er een knik in een 
kanaal zit.

De laatste stap van het reinigingsproces is de machinale 
reiniging endesinfectie. Alle kanalen worden afzonderlijk 
aangesloten en doorgespoeld met de juiste hoeveelheid 
water met chemie bij de juiste temperatuur. 

Hoeveel tijd bij de handmatige reiniging en de machinale 
reiniging endesinfectie nodig is om de kanalen te spoelen 
is afhankelijk van de chemie die gebruikt wordt. Bij de 
machinale reiniging endesinfectie wordt deze bewaakt. 
Bij de handmatige reiniging is dit niet in alle ziekenhuizen 
vastgelegd of wordt ernaar gehandeld. Het is immers 
onmogelijk om een endoscoop binnen 3 minuten te 
lektesten, doorspoelen van alle kanalen volgens voorschrift 
en het borstelen van alle kanalen. En toch gebeurt dat wel, 
niet in jullie ziekenhuis natuurlijk maar wel bij ‘de buren’.

Na het hele reinigingsproces volgt er een drogingsproces. 
Het heeft sterk de voorkeur als dit proces ook compleet 
doorlopen wordt, tenzij de gereinigde endoscoop binnen 
4 uur weer wordt gebruikt. Dan hoeft de endoscoop geen 
droogproces te krijgen.

Ik begrijp heel goed dat we het bij de flexibele endoscoop 
hebben over high level desinfectie en niet over sterilisatie 
maar laten we met elkaar zorgen dat de flexibele endoscoop 
veilig gebruikt kan worden bij de volgende patiënt en 
onze tijd nemen voor de met name bedside cleaning en de 
manuele reiniging. 
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Vervuiling in een biopsiekanaal.   Nogmaals vervuiling in het 
                                                            biopsiekanaal.  

Onderzoek op basis van ATP 
Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de hoeveelheid ATP in de 
verschillende fases van het reinigingsproces van de flexibele 
endoscoop. Wat is ATP ook alweer? Adenosine TriPhosphate. 
Dit is een snelle en relatief eenvoudige manier van testen.

ATP is het algemene energiemolecuul in organisch materiaal 
en dus ook in micro organismen. Door de hoeveelheid ATP 
te meten krijgen we niet alleen zicht op de hoeveelheid 
micro organismen (bacteriën en schimmels) maar ook op de 
hoeveelheid verontreiniging van organisch materiaal. Virussen 
zelf hebben geen ATP maar virussen leven intracellulair en 
hebben dus andere cellen nodig om zich te vermenigvuldigen. 
De geïnfecteerde cellen bevatten wel ATP dus zo kunnen we 
de virussen indirect toch meten.

Het principe van de ATP meting
ATP + O2 + luciferine + luciferase + licht
De ATP wordt weergegeven in RLU (Relative Light Units). De 
hoeveelheid licht wordt gemeten als het enzym luciferase in 
contact komt met moleculair ATP. Na 15 seconden wordt het 
aantal RLU’s digitaal weergegeven op het display.

In 4 verschillende ziekenhuizen zijn 140 colonoscopen 
getest, 35 colonoscopen per ziekenhuis op 3 verschillende 
momenten: bij binnenkomst, na de voorreiniging en na de 
machinale reiniging/desinfectie. Op deze manier hadden 
de 4 ziekenhuizen de mogelijkheid hun eigen resultaten te 
vergelijken met de 3 andere ziekenhuizen.

Een lastig ding blijft het bepalen van de RLU waarden. 
Wanneer geef je een goedkeur, een kritische waarde of 

een afkeur van een RLU waarde op materiaal. Deze waarde 
is bepaald aan de hand van alle gegevens die we hebben 
verzameld. Immers als een ziekenhuis alle stappen van de 
reiniging goed doorloopt komt er een andere waarde dan bij 
een ziekenhuis die bijvoorbeeld de bedside cleaning niet of 
niet goed uitvoert.

Een overzicht van de RLU waarden over de 3 meetpunten

In dit schema is goed te zien wat de verschillende gemiddeld 
gemeten RLU waarden zijn per ziekenhuis.

Het totale overzicht van de 140 colonoscopen die getest 
zijn waarbij de grenswaarden na het machinale reinigings-/
desinfectieproces zijn vastgesteld op:

0  tot 30 RLU is een goedkeur
31 tot 60 RLU is een waarschuwing
61 RLU of hoger is een afkeur

 Een afkeur in 19% van de 140 colonoscopen is naar mijn 
bescheiden mening nog te hoog. Ik pleit dan ook voor meer 
controle naar de resultaten van het reinigingsproces bij de 
flexibele endoscoop. Dit kan zowel op handhaven van de 
gemaakte afspraken en op de vrijgave van een endoscoop met 
behulp van een ATP meting. Hierdoor is trendanalyse mogelijk 
en geeft dit veel inzicht in de verschillende stappen van het 
reinigingsproces.

Even terug naar de foto aan het begin: Dit vuil is natuurlijk 
ook te zien zonder welke meting of onderzoek dan ook. Dus 
voordat je de endoscoop vrijgeeft of in de droogkast stopt, 
doe even een visuele inspectie op reinheid aan de buitenkant 
van de endoscoop!

Ben je benieuwd naar het hele onderzoek van ATP meting bij 
de flexibele endoscopen? Kijk dan op de website van Rescope: 
rescope.nl.

Peter van Alphen
Rescope BV
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1. Vooraan
Welk procedure voor aanschaf de instelling ook heeft, 
zorg dat je vooraan in het proces zit. Niks is meer 
frustrerend dan als laatste de klap te mogen geven en 
dat je vervolgens moet constateren dat het reusable 
instrument toch niet te behandelen is op de CSA. 
Iedereen boos omdat je een negatief advies geeft en jij 
niet blij omdat iedereen boos doet.

2. Convenant
In 2011 werd het Convenant Veilige toepassing van 
medische technologie in de medisch specialistische 
zorg geïntroduceerd. Dit convenant beschrijft wat 
allemaal gedaan moet worden om een nieuw medisch 
hulpmiddel te kunnen gaan gebruiken. De DSMH hoort 
op enige wijze onderdeel te zijn van deze procedure 
als het gaat om steriele of te steriliseren medische 
hulpmiddelen, en hoe dat precies is geregeld is niet zo 
belangrijk, als de DSMH maar de ruimte krijgt om zijn/
haar werk te doen.

3. Rol van de DSMH
De rol van DSMH is tweeledig. Ten eerste is dat het 
controleren of de documenten die bij het medisch 
hulpmiddel horen, zoals de Declaration of Conformity, 
het EC-certificaat, de gebruiksaanwijzingen voor de 
CSA en de gebruiker, voldoen aan de MDD of MDR. 
Deze rol hoeft niet per se door de DSMH gedaan 
te worden, maar kan ook gedelegeerd zijn aan 
bijvoorbeeld de assortiment coördinator of aan de 
afdeling Inkoop. De tweede rol is controleren of de 

CSA het hulpmiddel kan reinigen, desinfecteren en 
steriliseren volgens de gevalideerde aanwijzingen in de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant.

4. vDSMH-formulier
Een beoordeling start je het best met het door de 
leverancier ingevulde VDSMH-registratieformulier 
medische hulpmiddelen. Dit formulier is handig 
omdat het een soort verkorte versie van de 
gebruiksaanwijzing voor de CSA is. Omdat de 
leverancier het heeft ingevuld staan er de juiste naam 
en artikelnummer op. Hanteer deze naam dan ook 
in alle communicatie en verslaglegging, zodat voor 
iedereen duidelijk is wat je beoordeelt. Het formulier 
is ook handig omdat het een structuur geeft bij de 
beoordeling. Naast het lezen van dit formulier moet 
je nog wel alle documenten doornemen om te kijken 
of alles klopt. Op het formulier kunnen dan nog 
handmatig of digitaal aantekeningen gemaakt worden. 
Zorg bij digitale aantekeningen wel dat duidelijk is dat 
deze aantekeningen door de DSMH erbij gezet zijn. 

Het is wenselijk dat de door de leverancier 
voorgeschreven werkwijze ook precies zo uitgevoerd 
kan worden op de CSA. Maar het is niet de 
werkelijkheid. Vaak schrijft de fabrikant net iets andere 
tijden, temperaturen of chemie voor die afwijken 
van het proces op de CSA. Aan de DSMH de taak om 
te kijken naar de verschillen, wat de risico’s zijn bij 
afwijken van datgene wat de fabrikant voorschrijft en 
of dat acceptabel is. Soms is overleg met de gebruiker 

Aanschaf

Een belangrijke taak van de DSMH is het erop toezien dat de 

reusable medische hulpmiddelen die gekocht worden door de 

instelling voldoen aan wet- en regelgeving en in het geval dat 

ze ook gesteriliseerd moeten worden op de CSA, daadwerkelijk 

passen in het proces op de CSA.

Uitgelicht/getipt
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of met het management nodig om te beoordelen 
wat het risico voor de patiënt is als het instrument 
niet gebruikt kan worden. Is de patiënt dan slechter 
af? Belangrijk is dat alle argumenten om af te wijken 
vastliggen in het dossier. 
 
5. Dossier
Maak voor iedere aanvraag een aparte map. Dit wordt 
je dossier. De ervaring leert dat het meest handig 
is om per leverancier een map aan te leggen met 
daarin mappen met verschillende aanvragen. Sla alle 
aangeleverde documenten op in deze map. Als er 
aantekeningen gemaakt zijn op het vDSMH-formulier 
dan kan het formulier met aantekeningen opgeslagen 
worden door er een scan of foto van te maken. Soms 
is niet alles duidelijk wat er in de gebruiksaanwijzing 
staat of is er aanvullende informatie van de leverancier 
nodig. Bewaar ook deze correspondentie met de 
leverancier.

Het is handig om het dossier op een plaats op te slaan 
waar meerdere medewerkers toegang toe hebben. 
Bepaal dan van tevoren goed wie de bevoegdheid 
hebben om iets te wijzigen in het dossier, om te 
voorkomen dat mails en documenten kwijtraken of 
veranderen. 

6. Visueel
Complexe hulpmiddelen wil je graag in het echt zien 
zodat goed beoordeeld kan worden of alle plaatsen 
van het instrument bereikbaar zijn tijdens de reiniging 
en desinfectie. Maak een afspraak met de leverancier 
om er eventueel samen met een MSMH naar te kijken. 
De laatste heeft veel praktische ervaring en kan vrij 
goed aangeven waar mogelijke reinigingsproblemen 
zijn te verwachten. In veel gevallen kan de leverancier 
tijdens zo’n bijeenkomst nog extra nuttige informatie 
geven over de werking en hoe instrumenten eventueel 
ge(de)monteerd moeten worden.
 
7. Info CSA
Leg na de beoordeling vast hoe de CSA het instrument 
of set moet behandelen in het hele proces. Doe dit 
met duidelijke instructies die vergezeld gaan van een 
opsomming van de instrumenten (setlijst) en foto’s 
daarvan. Als er speciale handelingen verricht moeten 
worden of als iets pertinent niet mag, vermeld dit 
dan duidelijk in het dossier voor de CSA. Toon met 
foto’s aan hoe instrumenten ge(de)monteerd moeten 
worden. 

8. Communicatie
Informeer na de beoordeling betrokken partijen zoals 
de aanvrager, Inkoop, de Materiaal Advies Commissie, 
de CSA et cetera. Geef goed aan wat je beoordeeld 
hebt en wat de uitkomst is. Het advies van de DSMH 

is bindend, in ieder geval voor wat betreft wet- en 
regelgeving en voor steriliseren en steriliteit. Er 
kunnen andere reden zijn om een aanvraag af te 
keuren. Bijvoorbeeld uit financiële overweging, omdat 
de leverancier niet tot de prefered suppliers hoort, of 
omdat er al voldoende alternatieven in huis zijn.

9. Tenslotte
Het kan gebeuren dat wat de leverancier voorschrijft 
totaal niet overeenkomt met het proces op de CSA 
of dat de informatie niet toereikend is en ook nooit 
zal worden. Het kan ook zijn dat de leverancier er 
niet in slaagt om je te overtuigen dat het instrument 
daadwerkelijke schoon kan worden. Ben niet te 
zwart-wit in je beoordeling en vraag je af of het 
afwijken van de IFU echt zo risicovol is. Kan echt niet 
voldaan worden aan de instructies van de fabrikant of 
kloppen de documenten niet, dan moet je de aanvraag 
afkeuren. Dat wordt je niet altijd in dank afgenomen, 
want voor de aanvrager is het wel een prettig 
instrument of set. Motiveer je advies en laat zien dat 
je staat voor veiligheid en kwaliteit. Uiteindelijk wordt 
het je in dank afgenomen.

Diana Bijl
DSMH / DSRD / Deskundige Infectiepreventie
Voorzitter Normcommissie 301.081
Diana Bijl Consultancy



Parametric Release | 20

Geen dienst hetzelfde op de CSA

Unitleider Daisy 
Cornelissen 
leert nog elke 
dag 

Tijd om haar in te werken was er niet, toen Daisy in juni 
2019 in haar nieuwe functie startte. “Mijn manager had de 
inschatting gemaakt dat ik de juiste persoon voor deze baan 
was. Passend bij zoals ik ben, heb ik in overleg met hem de 
koe bij de horens gevat en ben met een frisse blik de afdeling 
opgegaan. Ook de coaching en sturing hebben we op die 
manier gedaan. Vooral zelf ervaren, daarop reflecteren en 
aanpassen als dat nodig is. Ik had geen enkele ervaring met 
een CSA, maar ik wist wel dat ik dit ontzettend graag wilde 
en werd vanaf dag één blij van de sfeer en de omgeving. Ik 
heb veel steun gehad, en dat heb ik nog steeds, aan onze 
instrumentbeheerder Paul Wolters, die met zijn ruim dertig 
jaar ervaring op al mijn vragen een antwoord wist en weet. 
Daarnaast werd en word ik nog steeds goed ondersteund 
door Marleen Staeren, met als aandachtsgebied de personele 
planning, en onze scopendeskundige Andy Werlotte, want 
ook de scopenafdeling maakt onderdeel uit van de CSA. Ik 
heb het werk dus on the job geleerd en voel me hier nu als 
een vis in het water. Die inschatting van mijn manager was 
denk ik dus wel de juiste...” 

Reparatiereflex
Daisy werkte elf jaar op de polikliniek Interne Geneeskunde 
als Polikliniek Assistent. Ze was drie jaar lid van de 
Onderdeelcommissie RVE Centrum voor Chronische 
Zieken, die de belangen van de afdeling behartigde. Het 
was met name deze ervaring die haar in staat stelde om 
het afdelingshoofd Polikliniek gedurende zes maanden 
waar te nemen. “Ik vond dat heel leuk om te doen. Deze 
periode heeft mijn visie op leiding geven veranderd. Het 
gaf me zoveel energie. Toen is bij mij het idee ontstaan 
om een volgende stap te zetten in mijn carrière. Ik wilde 
hogerop en was klaar voor meer verantwoordelijkheden. 
Voor ik op de Poli kwam werken had ik al twaalf jaar 
ervaring als zorgcoördinator in de gehandicaptenzorg. 
Het coördineren was me dus niet vreemd. Ik heb eerst de 
opleiding Operationeel Management gedaan en toen mijn 
oog viel op de vacature voor mijn huidige functie heb ik de 
stoute schoenen aangetrokken. Toen ik werd gekozen uit 
alle interne en externe kandidaten kon ik mijn geluk niet op! 
Vanaf het eerste moment dat ik op de CSA rondliep, tijdens 
die rondleiding, was mijn interesse gewekt. Het was een 
openbaring: dus dit gebeurt er allemaal achter de schermen! 
Ik vond het allemaal ontzettend interessant. En nog steeds. 
Ik ben iemand met een reparatiereflex; ik houd van acute 
problemen die om een creatieve oplossing vragen. Op de 
CSA is geen dienst hetzelfde, iedere dag gebeurt er weer iets 
nieuws. Met z’n allen pakken we het aan.”

“Ik leer nog elke dag”
Het begin was dus niet eenvoudig. Het team van 29 man 
had een historie van veel wisselingen van zowel collega’s als 
leidinggevenden. Er was werk aan de winkel, vertelt Daisy. 
“Na ruim een jaar kan ik zeggen dat we met elkaar al veel 
bereikt hebben. De sfeer op de afdeling is fijn en onenigheid 
en andere zaken worden snel uitgesproken. Dat is niet mijn 

Toen zij ruim anderhalf jaar geleden 
tijdens haar sollicitatieprocedure 
werd rondgeleid op de CSA van het 
Maastricht UMC+, liep het water 
haar in de mond. Inmiddels is 
Daisy Cornelissen sinds juni 2019 
unitleider CSA in het centrum voor 
Acute en Kritieke zorg. Met veel 
plezier, want: “Op de CSA is geen 
dag hetzelfde. Iedere dag gebeurt er 
wel iets nieuws.”
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verdienste, want ik heb niet meer 
gedaan dan dat ik mezelf ben gebleven. 
En als ik me ontvankelijk en kwetsbaar 
opstel, doen mijn collega’s dat ook 
makkelijker. Ik was zo groen als gras 
op deze plek, maar ik paste er meteen 
in. En ik leer nog elke dag. Ik heb 
eigenlijk nu pas echt het gevoel dat ik 
alle processen in de vingers heb. Mijn 
enthousiasme neemt daardoor alleen 
maar toe.”

Niet langer weggestopt
Vanaf 2017 is in het Maastricht UMC+ 
in fases een geheel nieuw OK-complex 
gebouwd met twintig operatiekamers, 
waarvan drie hybride OK’s. Daarbij 
werd een nieuwe CSA gebouwd, met 
het Intern Distributie Centrum ernaast. 
Een wereld van verschil, hoort Daisy 
Cornelissen van haar team. “De oude 
CSA zat als het ware ‘weggestopt’ 
in de kelder. De afdeling was niet 
alleen letterlijk onzichtbaar, maar 
medewerkers voelden het ook zo. 
De CSA is vaak het ondergeschoven 
kindje van het ziekenhuis. Ik vind 
het belangrijk dat de CSA en haar 
medewerkers de erkenning krijgen die 

ze verdienen. Wij doen belangrijk werk, 
want zonder de CSA kunnen er geen 
chirurgische ingrepen in de OK’s en 
op de poliklinieken plaatsvinden. Op 
deze nieuwe plek zijn we bereikbaar 
en zichtbaar. We krijgen veel mee van 
wat er gebeurt want we lopen langs 
de OK’s. Personeel loopt makkelijker 
bij ons binnen en de contacten zijn 
verbeterd.”

Aandachtspunten voor volgend jaar 
zijn onder andere het uitbreiden van 
het draagvlak binnen het team als 

het gaat om kwaliteit en gedeelde 
verantwoordelijkheden (zoals 
instrumentbeheer) en het op peil 
brengen van de formatie. “Ook wij 
hebben te maken met vergrijzing”, 
legt Daisy uit. “Daarnaast is een 
aantal personeelsleden naar andere 
afdelingen overgestapt. Gelukkig zijn 
er onlangs weer vier leerlingen gestart. 
Als zij straks klaar zijn met hun opleiding 
komen we al een heel eind in de goede 
richting om de personele bezetting 
weer in evenwicht te krijgen. En dat is 
wel nodig, want het ziekenhuis groeit 
door, waardoor onze dienstverlening 
mee moet groeien. Met ons nieuwe 
personeel erbij heb ik er alle vertrouwen 
in dat het ons gaat lukken.”

Collega CSA, E. Gajdacs (CSA-medewerker), G. Honnerlagengrete (inpakster), D. Vanhingel (CSA-medewerker), T. Smeets (CSA-
medewerker in opleiding), R. Wolfs (CSA-medewerker in opleiding).

D. Cornelissen (unitleider CSA), K. Weusten 
(CSA-medewerker in opleiding), S. Essers 
(CSA-medewerker).

D. Cornelissen (unitleider CSA), R. Olij 
(CSA-medewerker).
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Met decontaminatie bedoelen we hier, alles wat 
te maken heeft met het reinigen, desinfecteren 
en steriliseren van medische hulpmiddelen in een 
ziekenhuisomgeving. Veelal gebeurt dat in de Centrale 
Sterilisatie Afdeling (CSA) of de Centrale Scopen 
Desinfectie (CSD). Maar ook de opslag en vervoer van 
en naar de locatie van gebruik kan hieronder vallen.

Ieder land wereldwijd heeft een norm- of 
standaardisatie-instituut. In Nederland is dat 
bijvoorbeeld het Nederlands Normalisatie Instituut, of 
afgekort de ‘NEN’. Zodra er behoefte van persoon of 
een organisatie is voor een nieuwe standaard kan er 
een verzoek worden ingediend bij een norminstituut. 
Iedereen kan dat doen. Wanneer een verzoek voor een 
nieuwe standaard binnenkomt wordt er beoordeeld 
in welke commissie het onderwerp het beste past. 
Als het gaat over decontaminatie van medische 
hulpmiddelen dan komt het verzoek terecht bij de 
normcommissie ‘Steriliseren en Steriliteit’.

De normcommissie ‘Steriliseren en Steriliteit’ gaat 
binnen de commissie het idee voor een nieuwe 
standaard bekijken. Eerst wordt er gekeken of er 
werkelijk een nieuwe standaard nodig is. Als dat 
positief beantwoord wordt, dan wordt er beoordeeld 
of het een typisch Nederlands onderwerp is of dat 

het beter zou zijn om dit op een internationaal niveau 
te behandelen. Internationaal kan zijn op Europees 
niveau of op wereldwijd (of ISO) niveau. ISO staat voor 
‘International Organization for Standardization’ 
(www.iso.org/home.html). Ongeacht het niveau 
waarop een standaard wordt gemaakt, de structuur en 
levenscyclus van een standaard is hetzelfde (zie figuren 
1 en 2).

Alle normcommissies wereldwijd hebben contact met 
elkaar. Ze hebben met elkaar afgesproken dat ze niet 
een standaard publiceren over eenzelfde onderwerp. 
Bijvoorbeeld, er is afgesproken dat de standaard voor 
valideren en monitoren van stoomsterilisatoren in 
een ISO standaard gepubliceerd wordt, de ISO17665-1. 
Deze standaard is in 2006 gepubliceerd door de ISO 
en heet daarom ISO1766-1:2006. Als deze standaard 
ook geaccepteerd wordt door Europa en Nederland, 
dan wordt de standaard in Nederland uitgegeven 
door het NEN en gaat dan NEN-EN-ISO 17665-1:2006 
heten.

In de volgende column gaan we in wat de status van 
standaarden is en hoe dat we ermee om kunnen gaan. 
Mocht je intussen vragen hebben over dit of andere 
onderwerpen in decontaminatie, dan horen we dat 
graag via de redactie (PR@sterilisatievereniging.nl).

Normen en 
standaarden
Deze keer bekijken we hoe de standaarden voor 

decontaminatie tot stand komen en wat de levenscyclussen van 

standaarden of normen zijn. (De woorden ‘standaard’ en ‘norm’ 

hebben in het dagelijks gebruik dezelfde betekenis). Het is een 

beetje ‘taai’ onderwerp maar wel nodig om de achtergronden 

van de huidige procedures en methodes van decontaminatie 

beter te begrijpen.

Column Joost van Doornmalen
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Figuur 1: Vereenvoudigde levenscyclus 
van een standaard.
1) Een nieuw idee voor een standaard 
 wordt ingediend bij een standaard 
 instituut.
2)  De juiste normcommissie wordt bij het 
 onderwerp gezocht. Er wordt bekeken 
 of er een nieuwe standaard nodig is.
3)  Als er een nieuwe standaard nodig is 
 dan wordt er een werkgroep opgericht 
 (als deze al niet bestaat).
4)  De werkgroep bereidt een 
 ontwerpstandaard voor.
5)  De ontwerpstandaard wordt door de 
 individuele werkgroepleden voorzien van 
 commentaren.
6)  Om efficiënt te kunnen werken worden de 
 commentaren van de individuele leden samengevoegd 
 in een tabel.

3)  De commentarentabel wordt in de werkgroep 
 behandeld. In sommige gevallen is het nodig om de 
 stappen 3 tot en met 6 een aantal keer te herhalen, 
 voordat er consensus is in de werkgroep. Als er 
 eenmaal consensus is dan wordt de ontwerpstandaard 
 naar de normcommissie gestuurd.

2)  Als de normcommissie het eens is met de 
 ontwerpstandaard dan kan deze gepubliceerd worden.
7)  De ontwerpstandaard wordt gepubliceerd. Omdat 
 er nieuwe informatie beschikbaar kan komen die 
 in een standaard verwerkt moet worden, wordt er 
 periodiek, veelal na een periode van 5 jaar bekeken 
 of een standaard gerevideerd moet worden. In dat 
 geval wordt dezelfde route gevolgd, maar is het begin 
 de bestaande standaard en niet een nieuw idee. Ook 
 kan een standaard teruggetrokken worden omdat 
 deze vervangen wordt of niet meer nodig is. Deze 
 beslissing wordt ook in de normcommissie genomen.

Figuur 2: 
De werkelijke 
levenscyclus van 
een standaard 
voor internationale 
geharmoniseerde 
standaarden. 
(www.iso.org/stage-
codes.html).
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Meer dan
apparatuur 

Op de CSA draait alles om timing en controle. 
De ontwerpen van Getinge zorgen voor een 
duidelijke scheiding van de vuile, schone en 
steriele zones.
 
We leveren niet alleen apparatuur. Onze
experts denken actief met u mee bij het
ontwerp en helpen u de workflow van
de afdeling te optimaliseren. Ook kunt u
vertrouwen op ons uitgebreide serviceaanbod.
 
Zo kunt u veilig werken en bijdragen aan
de bescherming van medewerkers en
patiënten. Het is een nooit eindigend
proces, de Circle for Life.  
 
Meer info? Bezoek onze website of 
neem contact met ons op via info.nl@getinge.com.

Vuile 
Ruimte

Reiniging 
& desinfectie

Schone 
ruimte

Steriliseren

Steriele 
opslag

Steriel 
transport

OK

Vuil 
transport

1 2 3 4 5 6 7 88

Whatever you need...
ask
us

Your partner for CSSD, Endoscopy and Investment Solutions
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Vacatures
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging? Op onze website staan diverse interessante banen gepubliceerd die betrekking hebben op ons vakgebied. Zowel fulltime- als parttimefuncties zijn mogelijk en u kunt direct online solliciteren. 

Meer weten? Kijk op www.sterilisatievereniging.nl/vacatures 

Aankomende bijeenkomsten en evenementen 
(data onder voorbehoud)

Kijk voor de actuele data op www.sterilisatievereniging.nl/agenda-evenementen

Datum Titel  Locatie Plaats
08.12.2020 Werkgroependag Online via MS Teams 
20.05.2021 Congres Moncherry | Landelijk symposium  De Apenheul Apeldoorn
 voor MSMH’s 
20.05.2021 Congres Moncherry | Landelijk symposium  De Apenheul Apeldoorn
 Medewerkers Scopenreiniging 
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Dr. Weigert Nederland B.V.

Reiniging en desinfectie van 

medische producten

Dr. Weigert is een begrip op het gebied van
reiniging en desinfectie.

www.drweigert.nl

Hygiëne met Systeem 

The Surgical Company nl  |  Terminalweg 19a  |  3821 AJ Amersfoort 

T: 033 456 78 28 | info@tsc-nl.com  |  www.tsc-nl.com

Steriking® Pouch voor 
Robotic Instruments 

Ontwikkeld voor het verpakken van instrumenten, 

gebruikt bij robotchirurgie en overige lange instrumenten.  
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Een breed assortiment van compacte, 
efficiënte sterilisatoren. Gericht op 
procesveiligheid en gebruikersgemak, 
met een ruime keuze aan be- en 
ontlaadsystemen! 

Stoomsterilisatoren

Unieke Sensor voor de directe monitoring 
en registratie van de verzadiging en 
penetratie van stoom tijdens elk 
sterilisatieproces!

www.steelcogroup.com

Uitgerust met de 



Wat een bijzonder jaar sluiten we af en wat kunnen 
we trots zijn op alle medewerkers die hun beste 
beentje hebben voorgezet in deze moeilijke tijd.

Namens SVN wensen wij alle leden en sponsoren 
gezellige feestdagen en een voorspoedig 2021.




